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1. Część ogólna 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

Rozbudowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Stobnie Siódmym o budynek Sali 

gimnastycznej z łącznikiem 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem zamówienia jest instalacja wod-kan, c.o., wentylacji 

Zakres robót obejmuje: 

❑ Roboty demontażowe: 

– Demontaż części instalacji c.o w istniejącej kotłowni; 

– Demontaż istniejącej oczyszczalni ścieków. 

❑ Roboty przygotowawcze: 

– Przygotowanie miejsca wykonywania robót; 

– Wykucie bruzd i przebić w ścianach i stropach; 

– Wykonanie wykopu pod instalacje c.o. wody, instalacji kanalizacji i 

zbiorniki na nieczystości ciekłe i deszczówkę, w tym pod studnie 

chłonne. 

❑ Roboty montażowe 

• Instalacja wodociągowa: 

– Wykonanie wykopu i montaż rurociągów z rur PE; 

– Wykonanie wykopu i montaż rurociągów z preizolowanych; 

– Montaż rurociągów wody z rur wielowarstwowych; 

– Montaż zaworu antyskażeniowego; 

– Montaż przyborów sanitarnych; 

– Płukanie instalacji; 

– Próba szczelności. 

• Instalacja hydrantowa: 

– Wykonanie wykopu i montaż rurociągów z rur PE; 

– Montaż rurociągów wody z rur stalowych; 

– Montaż hydrantu; 

– Płukanie instalacji; 

– Próba szczelności. 

• Instalacja kanalizacyjna: 

– Wykonanie wykopu i montaż rurociągów kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej; 

– Wykonanie wykopu i montaż zbiorników oczyszczalni i studzienek 

rewizyjnych, zbiorników na wody deszczowe oraz studni chłonnych; 

– Montaż rurociągów kanalizacji wewnętrznej z PVC; 

– Podłączenie instalacji kanalizacyjnej do nowej części. 

• Instalacja centralnego ogrzewania: 

– Montaż naczynia wzbiorczego; 

– Montaż rozdzielaczy; 

– Montaż armatury w kotłowni; 

– Wykonanie wykopu i montaż rurociągów z preizolowanych; 

– Montaż rurociągów; 

– Montaż elementów grzejnych wraz z osprzętem; 

– Montaż instalacji ogrzewania podłogowego 

– Płukanie instalacji; 
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– Próby szczelności; 

– Regulacja instalacji; 

– Montaż izolacji na rurociągach. 

• Instalacja wentylacji: 

– Montaż jednostek wentylacyjnych 

– Montaż wentylatora wyciągowego 

– Montaż kanałów wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 

– Montaż kanałów wentylacji wywiewnej 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

❑ Organizacja placu budowy; 

❑ Przekucia; 

❑ Wykonanie bruzd 

❑ Zamurowanie i tynkowanie; 

❑ Wykopy; 

❑ Rozruch nastawienie parametrów urządzeń; 

❑ Regulacja urządzeń instalacji; 

❑ Płukanie instalacji i grzejników; 

❑ Odpowietrzenie instalacji 

❑ Próby szczelności; 

❑ Roboty porządkowe; 

❑ Wywóz odpadów; 

❑ Uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac; 

 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Prace budowlane prowadzone będą w istniejącej kotłowni, w projektowanym budynku  oraz 

na terenie zespołu szkolno - przedszkolnego. Wykonawca powinien ustalić z inwestorem 

miejsce magazynowania materiałów i sprzętu oraz harmonogram prowadzenia prac 

budowlanych. 

 

1.5. Nazwy i kody robót 

- instalacja centralnego ogrzewania   - kod CPV 45331000-6 

- instalowanie kotłów    - kod CPV 45331110-0 

- instalacja wodno-kanalizacyjna  - kod CPV 45330000-9 

- instalacja wentylacji    - kod CPV 45331210-1 

- instalacja klimatyzacji    - kod CPV 45331220-4 

 

1.6. Definicje pojęć i określenia podstawowe 

W opracowaniu projektowym przyjęto zgodne z Polskimi Normami, powszechnie stosowane 

określenia nazw  i pojęć używane w robotach związanych z budową instalacji sanitarnych.  

Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych 

przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą 

wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących 

warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci 

wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja 

zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za po-mocą którego jest 

pobierana woda z tego ujęcia. 
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Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio 

za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

Instalacja wodociągowa hydrantowa - część instalacji wodociągowej służąca do 

zabezpieczenia potrzeb wody dla celów przeciwpożarowych  

Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez 

ludzi i spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG. 

Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. 

Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 

uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 

Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory 

przeznaczone do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 

Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z 

instalacji wodociągowej. 

Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, 

przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki do przyłącza kanalizacyjnego, przydomowej 

oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego. 

Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń 

płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 

przewodem odpływowym. 

Rura wywiewna – przedłużenie pionu kanalizacyjnego, stanowiące zakończenie pionu i 

mające połączenie z atmosferą. 

Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść 

kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 

Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do 

przykanalika lub innego odbiornika. 

Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i 

odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej. 

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). 

Instalacja ogrzewcza wodna – układ połączonych przewodów napełnionych wodą 

instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym 
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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. 

Pompa obiegowa – pompa wymuszająca obieg wody w instalacji c.o. 

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). 

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. 



 

 

 

7 

 

 

Komin – murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierająca pionowe przewody do 

odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnątrz budynku 

Przewód nawiewny – przewód doprowadzający powietrze do pomieszczenia 

Przewód spalinowy – pionowy, poziomy lub ukośny przewód z materiału niepalnego, 

służący do odprowadzania produktów spalania na zewnątrz pomieszczenia, w którym 

zainstalowane są urządzenia 

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca 

na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza 

zewnętrznego. 

Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych 

wprowadzających powietrze w ruch. 

Instalacja wentylacji - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 

uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 

Rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z 

zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych 

warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności 

względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do 

wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 

Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających 

na celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza. 

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego 

temperatury. 

Chłodzenie powietrza - uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury. 

Nawilżanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości 

wilgoci.  

Wentylatory - urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 

Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń 

stałych lub ciekłych. 

Odzyskiwanie ciepła - wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu 

zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło przez instalację wentylacyjną. 

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 

Wyrzutnia wentylacyjna - element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na 

zewnątrz. 

Filtr powietrza - zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 

Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 

Chłodnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i 

ewentualnie do osuszania powietrza. 

Urządzenie do odzyskiwania ciepła - urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła 

zawartego w strumieniu powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub 

odwrotnie. 

Osuszacz powietrz - urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w 

powietrzu. 

Odkraplacz - element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez 

strumień powietrza z urządzenia do odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic. 

Przewód wentylacyjny - element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, 

stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 

Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny 

pozwalający na zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 
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Tłumik hałasu - element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na 

celu zmniejszenia hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 

Nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej 

przestrzeni. 

Wywiewnik - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej 

przestrzeni. 

Okap - element instalacji odciągu miejscowego umieszczonego bezpośrednio nad źródłem 

wydzielania zanieczyszczeń powietrza. 

Klapa pożarowa - zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema 

strefami pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej 

strefy do drugiej. 

Centrala wentylacyjna - urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do 

przygotowania powietrza pod względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej 

obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu powietrza.   

Wykop – dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń 

instalacji podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub 

hałd ziemnych. 

Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego 

zasadniczym wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią 

terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi. 

 

2. Wymagania dotyczące materiałów 

Materiały stosowane do montażu instalacji będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi 

zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny 

mieć odpowiednie oznakowanie (patrz ST „Wymagania ogólne”): 

– 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). 

 

2.1. Materiały do wykonania instalacji wodociągowej i hydrantowej 

Wszystkie materiały do montażu instalacji wodociągowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia 

i wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do 

kontaktu z wodą do picia. Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą 

odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat 

zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z Aprobatą Techniczną. 

Materiały podstawowe 
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– rury polietylenowe - rury PE przeznaczone do stosowania w instalacji wodociągowej 

zewnętrznej, 

– rury wielowarstwowe - przeznaczone do stosowania w instalacjach wody przeznaczonej do 

picia zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji. 

– rury preizolowane - przeznaczone do stosowania w instalacjach wody przeznaczonej do 

picia ciepłej oraz cyrkulacji. 

– rury stalowe - rury stalowe przeznaczone do stosowania w instalacji hydrantowej Rury i 

kształtki stalowe muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach: PN-H-

74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

- Hydranty wewnętrzne muszą spełniać warunki określone w następujących normach: 

Certyfikat zgodności EC – z normą EN 671-1:2012 Hydranty wewnętrzne - uniwersalne z 

wężem półsztywnym wnękowym DN 25 o długości węża 30m; wyposażony w zawór kulowy 

i prądownicę 

– Umywalki  –pojedyncze z półnogą 

– Ustępy -  z deską wolnospadającą 

– Pisuary – z oszczędnym spłukiwaniem  

– Kabina natryskowa – kabina z obniżonym brodzikiem; 

– Bateria umywalkowa i prysznicowe – typ z automatycznym zamknięciem czasowym oraz 

systemem antyblokowym przeciwdziałającym ciągłemu wypływowi wody w przypadku 

zablokowania przycisku; 

– Izolacja termiczna - ciepła woda użytkowa - izolacja z  otuliny  z  wełny mineralnej  z  

warstwą  folii  aluminiowej, grubość zgodnie z Dz. U. 2002r, nr 75, poz. 690 z 

późniejszymi zmianami;  instalację wody zimnej i hydrantów – izolacja z pianki 

polietylenowej grubości 30mm.  W  przypadku instalacji  prowadzonej  podtynkowo,  w  

bruzdach  ściennych izolacja  musi być  przystosowana do wykonania podtynkowego 

– Zawory odcinające, zawory regulacyjne i  regulacyjno-pomiarowe, zawory zwrotne, filtry 

siatkowe, wodomierz – wg. Dokumentacji technicznej 

– Zawory bezpieczeństwa: o średnicy króćca 3/4”  dla którego najmniejsza średnica kanału 

dolotowego wynosi 14mm, współczynnik wypływu dla cieczy 0,20, a ciśnienie otwarcia 

6bar;  

– Naczynie wzbiorcze do wody użytkowej, np. naczynie wzbiorcze 33l 

– Pompa cyrkulacyjna – przeznaczona do kontaktu z wodą do picia 

 

2.2. Materiały do wykonania instalacji kanalizacji 

Wszystkie materiały do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Materiały podstawowe 

– rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu – PN-EN 1329-1:2001, PN-

ENV1329-2:2002(U), 

Właściwości i parametry poszczególnych materiałów: 

Rury kanalizacji sanitarnej zewnętrznej – PVC-U przeznaczone do montażu na zewnątrz 

budynku; 

Rury kanalizacji sanitarnej wewnętrznej – PVC-U o połączeniach na uszczelkę gumową; 

Oczyszczalnia ścieków –- modułowa oczyszczalnia ścieków przeznaczona na dobowy 

przepływ 3,6 m3/d, w skład której wchodzi osadnik gnilny 2000l z filtrem i pokrywą, 2 

oczyszczalnie, studzienka rozdzielcza i zbiorcza oraz szafki sterujące ze sterownikiem i 

dmuchawą. Oczyszczalnia z wykorzystaniem złoża biologicznego ruchomego (fluidalnego) 

wspomaganego osadem czynnym. Oczyszczalnia z certyfikatem CE w zakresie normy 

zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A2:2013. 
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Zbiornik na wody deszczowe – 2 zbiorniki, każdy 10000l, zbiorniki z polietylenowych 

modułów, średnica dopływu 250mm, przelew awaryjny, wyposażenie w pompę ciśnieniową, 

umożliwiającą przepływ wody do kranu zewnętrznego i podlewanie zieleni. 

Studzienki inspekcyjna -  z  rurą trzonową karbowaną DN/OD425 i DN315 ze stożkiem 

odciążającym, oraz włazem klasy D400 na terenie utwardzonym i A15 na terenie zielonym  

Studnie chłonne –wysokość 1,0m, ułożone na żwirze 3m x 3m i głębokości 1,5m 

 

2.3. Materiały do wykonania instalacji centralnego ogrzewania 

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania 

wodnego: 

- rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła, 

- grzejniki i inne odbiorniki ciepła, 

- armatura, 

-wymienniki ciepła 

- 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 kraju. 

 

Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych i zaciskowych – 

wymagania i warunki stosowania: 

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). 

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. W celu zabezpieczenia przed wnikaniem 

tlenu do instalacji pokrywa się je na ogół warstwą antydyfuzyjną. 

 

Rury stalowe czarne bez szwu wg PN-H/-74219, łączenie rur przez spawanie, połączenie z 

armaturą odcinającą przez skręcanie od Dn15 do Dn 40mm  

Dopuszcza sie stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączania armatury. Rury stalowe 

produkowane w Polsce na podstawie ustaleń zawartych w następujących normach: 

PN – 74/H – 74200 „Rury stalowe ze szwem gwintowane” 

PN – 80/H – 74219 „Rury stalowe bez szwów walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania” 

PN – 79/H – 74244 „Rury stalowe ze szwem przewodowe” 

Do wykonywania nowych instalacji gazowych stosuje sie rury bez szwu, czarne (bez 

pokrycia antykorozyjnego). Konce rur powinny mieć gwint rurowy stożkowy zgodny 

z norma PN – 73/M – 02031. Wymiary łączników z żeliwa ciągliwego podane są w normie 

PN – 76/H – 74392. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur pękniętych lub 

w inny sposób uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub zniekształconym przekroju. 

Rury tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mieć trwałe oznaczenia. 

Należy je składować w oddzielnych stosach. 
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Armatura 

Naczynia wzbiorcze – naczynie zamknięte przeponowe 35l. 

 

Odpowietrzniki i separatory gazów - zapobiegają szkodliwemu działaniu powietrza, które 

znajduje się w instalacji c.o., jednocześnie – zgodnie z normą PN-91/B-02420, Instalacje 

centralnego ogrzewania pracujące w systemie zamkniętym, powinny być wyposażone w 

urządzenia umożliwiające usuwanie powietrza ze zładu tak w czasie napełniania, jak i 

normalnej pracy instalacji. 

Stwierdzono, że powietrze w instalacjach może występować w trzech postaciach: 

– wolne powietrze – przedostające się do instalacji w wyniku jej napełniania lub dopełniania 

oraz przez uszkodzone inne elementy systemu, 

– mikropęcherze powietrza – „bąble”: gazowe o wielkościach 0,05 do 0,01 mm, które usuwa 

się za pomocą separatorów powietrza, 

– powietrze związane pomiędzy molekułami wody, zamieniające się w tzw. mikropęcherze 

podczas zmian temperatury i ciśnienia zgodnie z prawem Henry’ego dotyczącym 

rozpuszczalności gazów w cieczy. 

Podstawowe typy odpowietrzników stanowią konstrukcje pływakowe. 

Stosowane powszechnie separatory: odśrodkowe lub absorpcyjne, montowane są jako 

elementy integralne lub części modułu wyposażenia węzła cieplnego (np. razem z zaworem 

bezpieczeństwa, odpowietrznikiem i termomanometrem). 

 

Zawory 

Zawory przelotowe i zwrotne – sterują przepływem wody w instalacjach grzewczych 

poprzez zmianę przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia do całkowitego zamknięcia. 

W zamkniętych układach centralnego ogrzewania stosowana jest armatura  automatycznej 

regulacji wyposażona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z różnych materiałów, 

np. mosiądzu, żeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako zawory przelotowe 

zwykłe oraz skośne półprzelotowe i pełnoprzelotowe. 

 

Zawory grzejnikowe – obecnie przeważnie wykonane z mosiądzu lub brązu 

z zastosowaniem dielektrycznych przekładek. Konstrukcyjnie są to zawory gwintowe: proste, 

kątowe, osiowe, kolanowo-kątowe, kątowo-narożne. W niektórych instalacjach dodatkowo 

wyposażone w kryzy dławiące, regulujące ilość cieczy przepływającej przez zawór. 

 

Zawory termostatyczne – zapewniają utrzymywania stałej temperatury pomieszczenia, 

niezależnie od warunków zewnętrznych i wewnętrznych danego pomieszczenia, zintegrowane 

zawory  z nastawą wstępną. 

 

Pompy obiegowe – pompa do obiegu kotłowego, pompa obiegu centralnego ogrzewania, 

pompa obiegu podgrzewacza c.w.u.,  jednofazowa sterowana elektrycznie, wydajności wg 

projektu. 

 

Rozdzielacz – z rur stalowych DN 200, zaizolowany z podłączeniem 3 obiegów wtórnych 

oraz obiegu kotłowego, zaizolowany 

 

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego – typowy rozdzielacz ze stali nierdzewnej z 

przepływomierzami 

 

Wyroby dodatkowe: 
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– systemy mocowania rurociągów i ich elementów, 

– rury przepustowe, 

– śrubunki grzejnikowe, 

– termometry, manometry, 

– uszczelnienia połączeń gwintowanych rurociągów, 

– prefabrykowane rozdzielacze i złączki przejściowe, chemia instalacyjna, 

– elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania instalacją 

centralnego ogrzewania 

 

 

2.4. Materiały do wykonania instalacji wentylacji 

Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne: 

1) Powinny być wykonane z następujących materiałów: blacha lub taśma stalowa 

ocynkowana. 

2) Wymiary przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym i 

kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

3) Szczelność przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-76001. 

4) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-03434. 

 

Wykaz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, oraz elementów instalacji zamieszczono 

w tabelach Projektu Wykonawczego oraz w Przedmiarze Robót. W przypadku zastosowania 

urządzeń zamiennych w stosunku do zastosowanych w projekcie, Wykonawca instalacji 

powinien uzyskać od ich producenta zapewnienie, że są równoważne technicznie, jak 

urządzenia przyjęte w projekcie. Wprowadzenie zmian powinno być poprzedzone ich 

zaakceptowaniem przez Inwestora i projektanta instalacji.  

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim 

Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je 

do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez ministra 

gospodarki Przestrzennej i budownictwa.  

 

Elementy instalacji wentylacyjnej:  

- urządzenia wentylacyjne 

- centrala wentylacyjna 

- wentylator wywiewny 

- elementy nawiewne i wywiewne 

- tłumiki akustyczne 

- kanały wentylacyjne 

- izolacja termiczna  

- przepustnice  

- elementy dodatkowe 

 

Urządzenia wentylacyjne 

- Urządzenia jednostka grzewczo wentylacyjna do montażu ściennego. Są to jednostki 

wentylacyjne wyposażone w krzyżowy wymiennik ciepła oraz nagrzewnicę wodną. Do 

każdej jednostki należy zamontować systemową czerpnio wyrzutnię. Sterowanie wszystkimi 

jednostkami łącznie z 2 nagrzewnicami za pomocą 1 sterownika. 
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Centrala wentylacyjna 

-Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna podwieszana pod stropem. Centrala 

wyposażona jest w filtry, wentylator nawiewny oraz  wywiewny, krzyżowy wymiennik ciepła 

z zabezpieczeniem przeziwzamrożeniowym. Dodatkowo przed centralą przewidziano 

kanałową nagrzewnicę elektryczną wstępną, za centralą wodną nagrzewnicę wtórną. Łączna 

wydajność układu: nawiew 1000 m3/h, wywiew 540 m3/h. 

 

 

Wentylator wyciągowy 

wentylator wywiewny kanałowy. Łączny strumień powietrza wywiewanego 540 m3/h. 

 

 

Elementy nawiewne i wywiewne 

-kratki wywiewne wentylacji grawitacyjnej, 

-zawory nawiewne i wywiewne 

 

Tłumiki akustyczne 

Tłumiki akustyczne okrągłe elastyczne, wewnątrz z wełną mineralną o grubości 100mm.  

 

Kanały wentylacyjne 

- przewody wentylacyjne z rur o przekroju kołowym typu Spiro d100-315 mm  

 

Izolacja termiczna 

- maty z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej  

 

Przepustnice 

- przepustnice jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe przeciwbieżne 

 

Elementy dodatkowe: 

- wieszaki z przekładkami amortyzacyjnymi 

- podpory kanałowe wentylacyjne typ A  

- podpory kanałowe typ C  

- króćce elastyczne  

- blacha stalowa ocynkowana  

- drut stalowy  

- kształtowniki stalowe typ C i U  

– wkręty stalowe samogwintujące  

– śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami M8-M12/50-60  

- uszczelki gumowe gr. 5 mm pod płaszcz  

- uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych i prostokątnych 

 

2.1. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów 

Wyroby i materiały mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, 

- każda jednostka ładunkowa lub partia materiałów luzem jest zaopatrzona w etykietę 

identyfikacyjną, 
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- 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 powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do 

stosowania odpowiednich wyrobów). 

Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.2. Składowanie materiałów 

Wszystkie materiały powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcją 

producenta. 

 

Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. Przy 

długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 

działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 

materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy 

zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie 

ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na 

drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, 

luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 

podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 

m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w 

odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 

1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.  

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 

przekładkami drewnianymi. 

 

Składowanie armatury 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. 

W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające 

korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń 

grzewczych. 

 

Składowanie urządzeń 

Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w 

magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych 

należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 

0°C. 
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Materiały i wyroby 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 worki 

powinny być układane na paletach lub drewnianych półkach wentylowanych, w ilości warstw 

nie większej niż nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta. 

 

Elementy instalacji wentylacyjnej 

Wyroby należy składować i chronić w następujący sposób: 

1) Urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym 

są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 

urządzeń i metod przeładunku. 

2) Urządzenia należy chronić przed wpływem warunków atmosferycznych. 

3) Przewody wentylacyjne 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 wysokości składowania ok. 1 m.  

4) Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia przewodów, zabezpieczać je 

ochronami (korki, wkładki itp.). 

5) Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 

odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.) – w miarę możliwości przechowywać i 

transportować w opakowaniach fabrycznych. 

6) Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

7) Niedopuszczalne jest „wleczenie" przewodów po podłożu. 

8) Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 

ujemnych znacznie wzrasta. 

9) Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 

wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr 

10) Wszystkie kształtki, złączki, armatura i inne materiały powinny być składowane 

w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Składowanie wszystkich elementów instalacji oraz elementów prefabrykowanych zgodnie 

z zaleceniami dostawcy elementów. 

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. 
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3. Wymagania dotyczące maszyn i sprzętu 

Do wykonania robót objętych zakresem zadania niezbędne będą: 

❑ Sprzęt do robót ogólnobudowlanych; 

❑ Sprzęt do montażu instalacji z rur wielowarstwowych 

❑ Sprzęt do montażu instalacji z rur stalowych; 

❑ Sprzęt do montażu instalacji z rur PE 

❑ Sprzęt do montażu instalacji z rur preizolowanych 

❑ Sprzęt do montażu instalacji kanalizacyjnej 

❑ Sprzęt do montażu studzienek kanalizacyjnych na nieczystości ciekłe z tworzyw 

sztucznych; 

❑ Sprzęt do montażu zbiorników z tworzywa na nieczystości ciekłe; 

❑ Sprzęt do cięcia rur; 

❑ Sprzęt do próby ciśnieniowej; 

❑ Sprzęt transportowy. 

 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Rury z tworzyw sztucznych  

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 

boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą 

być dłuższe niż 1 m, 

– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 

wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 

części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być 

zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch 

spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 

samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0°C 

do +30°C. 

 

Armatura, przybory i urządzenia 

Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 

uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich  

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 
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Instalacja c.o. 

Wyroby i materiały do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogą być 

przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi. Środki 

transportowe użyte do transportu materiałów musza spełniać wymagania wynikające z 

obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych jak również 

zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy. 

Ponadto musza zapewnić dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej 

jakości. 

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. 

 

Instalacja wentylacji 

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 

dotyczące przepisów i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. Transport powinien być wykonywany 

pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową 

nie były dłuższe niż 1 metr.  Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na 

dojazdach na teren budowy. 

 

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas 

rozładunku elementów instalacji, takich jak: wentylatory, centrale, tłumiki, anemostaty, 

kratki, nawiewniki, przepustnice, podstawy, czerpnie, wyrzutnie, należy zachować szczególną 

ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich 

wymagań bhp. Składowanie wszelkich elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji może 

się odbywać tylko w warunkach uniemożliwiających zmianę własności, uszkodzenie. Na 

terenie budowy przewiduje się transport ręczny. Niedopuszczalne jest „wleczenie" 

przewodów po podłożu. 

 

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.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
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materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową. 

 

5. Wymagania dotyczące sposobu wykonania robót budowlanych 

 

5.1. Instalacja wodociągowa 

Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej i ppoż. należy: 

– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów, 

– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów 

 

Montaż rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych należy przystąpić do właściwego montażu rur, 

kształtek i armatury. 

Rurociągi mogą być mocowane  w bruzdach ścian (podtynkowe) warstwach podłogowych, 

lub podwieszone pod stropem.Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane 

należy prowadzić w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego lub stalowych. Przestrzeń 

pomiędzy rurą i tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym obojętnym 

chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego jest wykonana rura. 

Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej 

przewodu: 

– co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 

– co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop, 

oraz powinny być dłuższe niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a 

przy przejściu przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm 

poniżej tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdować się żadne połączenia 

rur. 

Przewody wodociągowe powinny być prowadzone: 

– w odległości minimum 10 cm od rurociągów cieplnych (mierząc od powierzchni rur). W 

przypadku gdy odległość ta jest mniejsza należy zastosować izolację cieplną, 

– poniżej przewodów elektrycznych w odległości minimum 10 cm, 

– poniżej przewodów gazowych (wody ciepłej nieizolowanej w odległości co najmniej 10 

cm), 

– w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

Przewody należ odpowiednio zaizolować. 

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia 

instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej 

położone punkty czerpalne. 

 

Układanie przewodów bezpośrednio na ścianach (natynkowe) 

Przewody wodociągowe układane bezpośrednio na ścianach (lub na wspornikach) należy 

zabezpieczyć przed wyboczeniem oraz przed zetknięciem z powierzchnią przegrody przez 

zastosowanie właściwych uchwytów i podpór. W przypadku ciepłej wody należy zastosować 

kompensację wydłużeń termicznych (w przypadku braku możliwości zastosowania 

samokompensacji). Przewody pionowe należy tak prowadzić, aby ich maksymalne odchylenie 

od pionu nie przekraczało 1 cm na jedną kondygnację. 
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Układanie przewodów w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych (w 

szlichcie betonowej) 

Przewody instalacji wodociągowej montowane w bruzdach ściennych lub warstwach 

podłogowych należy układać, w miarę możliwości, prostopadle lub równolegle do krawędzi 

przegród. Trasy przewodów należy zinwentaryzować w dokumentacji powykonawczej. 

Przewody w bruzdach należy układać w rurach osłonowych z tworzywa sztucznego. 

Dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego tekturą falistą lub folią przy 

zapewnieniu wokół owinięcia przestrzeniu powietrznej. 

 
Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych  

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać 

oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, po-

zbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym 

spełnienie wymagań odpowiednich norm. 

Połączenia rur i kształtek należy wykonać jako: 

- połączenia mechaniczne zaciskowe 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na 

końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o 

średnicach do 110 mm. 

- połączenie zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 

– zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich 

końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału, 

– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE) 

zawierają jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia 

energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub 

rurą. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny 

wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu 

elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w 

kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na 

wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie 

 

Połączenia z armaturą 

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni 

zewnętrznej i wewnętrznej. 

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 

powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu wody w przewodzie 

był zgodny z oznaczeniem na armaturze (dotyczy również wodomierza). Powinna ona być 

zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych zgodnie z projektem. 

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji umożliwiając 

jej opróżnienie z wody. Powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych. W 

armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej 

strony. 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać 

zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 

COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać 

przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów.  
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5.2. Instalacja kanalizacyjna 

Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy: 

– wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 

– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych, 

– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych 

 

Montaż rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych należy przystąpić do właściwego montażu rur i 

kształtek oraz przyborów i urządzeń. 

Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób 

zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia 

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. 

Przewody pod podłogą w ziemi należy układać na podsypce piaskowej równolegle lub 

prostopadle do fundamentów budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy 

ułożone przeciwnie do kierunku przepływu ścieków. 

Przy przejściach przewodów przez ściany i stropy należy zastosować tuleje ochronne 

wypełnione materiałem uszczelniającym. 

Średnica tulei powinna być większa o około 5 cm od średnicy przewodu. 

Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji wody ciepłej i 

zimnej, ogrzewczej, gazowej i elektrycznej (minimalna odległość od tych przewodów wynosi 
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0,1 m). Przewody prowadzone w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem 

o ścianę bruzdy np. przez owinięcie tekturą falistą. 

 

Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać 

oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, 

pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym 

spełnienie wymagań odpowiednich norm. 

Połączenia kielichowe na wcisk -montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu 

(wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do 

określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego 

wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

 

Połączenia z przyborami i urządzeniami 

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich 

powierzchni. 

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w 

stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm. 

Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w 

WTWiO „Instalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych 

przez producentów określonych przyborów i urządzeń. 

Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi przyboru 

powinna być następująca: 

– umywalka 0,75-0,80 m 

– umywalka w przedszkolu 0,60 m 

– zlew 0,50-0,60 m 

– zlewozmywak do pracy stojącej 0,85-0,90 m 

– zlewozmywak do pracy siedzącej 0,75 m 

– pisuar dla dorosłych 0,65 m 

– miska ustępowa wisząca 0,40 m. 

 

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania 

Warunki przystąpienia do robót 

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  

wodnego. 

Roboty montażowe 

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. 
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Montaż kotła na biomasę – zamontować w kotłowni, wg projektu i wytycznych producenta. 

Montaż naczynia wzbiorczego - zamontować w najwyższym punkcie instalacji zgodnie z 

projektem branżowym, wytycznymi producenta po uzgodnieniu z dyrektorem placówki 

Montaż urządzeń w kotłowni - zamontować zgonie z projektem z zachowaniem 

niezbędnych odległości urządzeń. 

Montaż instalacji – wykonać zgodnie z projektem. 

Montaż zaworów termostatycznych - wykonać tak, by nie powodować naprężeń 

mechanicznych w instalacji. 

Płukanie instalacji – wykonać płukanie instalacji przed uruchomieniem instalacji 

 

Organizacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego 

Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót: 

– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów, posiadających potwierdzone 

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. 
 

5.4. Instalacja wentylacji 

Roboty montażowe instalacji wentylacji mechanicznej powinny być wykonane zgodnie z 

dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Inwestora, obowiązującymi przepisami BHP, 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL 

Zeszyt 5:2002r i zaleceniami szczegółowymi producentów materiałów i urządzeń. 

Wykonawca instalacji powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia 

wykonawcze i doświadczenie w realizacji robót ujętych w zakresie niniejszego opracowania, 

ze szczególnym uwzględnieniem instalacji wentylacyjnych. 
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Ogólny zakres prac: 

– inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych instalacji 

wchodzących w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, które zostały wykonane przez innych 

wykonawców przed wejściem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowę,  

– dostawa na miejsce budowy wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania 

instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich 

materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),  

– zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 

– podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i 

automatycznej regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych i 

AKPiA, wyłączonymi z zakresu robót, 

– przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników 

(protokóły odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 

– przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia 

wymaganych parametrów pracy), 

– wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie 

protokołów Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, 

temperatur, wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych),  

– przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie 

władze lub instytucje – wraz z dokumentowaniem ich wyników, 

– przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 

– dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i 

urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają 

aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację innego 

materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. 

Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równoważne z zastosowanymi w proj. pod 

względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym.  

 

Szczegółowy zakres prac: 

– odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 

– wykonanie przejść i przepustów instal. przez elementy konstrukcyjne niewymagające 

dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. 

przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych przez ściany 

pożarowe, przejść przez fundamenty, etc.). 

– jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych 

otworów(przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentów i 

konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalacje, a w szczególności fundamentów 

i konstrukcji pod wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, i inne 

urządzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budynku, 

opartych na głównej konstrukcji budynku, wraz z obróbką i uszczelnieniem wszelkich 

przejść instalacji elementów konstrukcyjnych przez dach, etc.(poza elementami 

wyspecyfikowanymi w części budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszą 

być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami 

poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych, 

– wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie 

ze sztuką budowlaną, 
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– wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń 

przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także certyfikatami 

zgodności lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami 

wykonywania tego typu przejść (odpowiedni sposób montażu klap ppoż. na kanałach 

wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych przejść przewodów (rur) 

instalacji grzewczych, chłodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.), 

– montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz 

drgań spowodowanych pracą instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki 

dźwięku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki 

elastyczne przewodów rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy 

izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami 

budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i elementów instalacji – 

wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających 

rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 

– zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku z 

prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia 

pożarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w 

odpowiednich projektach branżowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót 

innej branży (np. robót ogólnobudowlanych),  

– kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów 

podawanych na rysunkach z wymiarami występującymi w naturze,  

– udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach 

koordynacyjnych, 

– uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z 

pozostałych branż w fazie przygotowania i realizacji budowy, 

– wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 

– przeprowadzenie szkolenia personelu Użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi 

odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie, 

– opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych 

urządzeń wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, 

– opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla 

opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu, 

– oznaczenie przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, 

medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących 

kierunek przepływu w przewodach, 

– przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców 

(producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części 

zamiennych, 

– wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania 

instalacji sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie 

programu, uruchomienie instalacji, korekta parametrów programu na podstawie 

pomiarów działającej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrów 

pracy, 

– gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich 

elementów w całym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej 

producentów urządzeń, 

– określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej.  
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Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 

zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. 

Wszelkie otwarte zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów 

wentylacyjnych) należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub 

osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich 

zanieczyszczeń bądź ciał obcych.  

Wszelkie przejścia przewodów przez  przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju 

przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy 

zastosować odpowiednie przejścia instalacyjne). 

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób 

uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. 

Wszystkie urządzenia mechaniczne należy odseparować od budynku oraz od instalacji w 

sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. Elementy instalacji 

wymagające obsługi należy w miarę możliwości lokalizować poza pomieszczeniami, w 

obszarach ogólnie dostępnych. 

Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco 

sprawdzać w naturze. 

Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi 

powłokami wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, 

podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką 

zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora 

(różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować 

powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju  malowanej powierzchni, zapewniające 

odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. Wytyczne określające, w których obszarach 

należy zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których elementach instalacji oraz typ i 

kolor powłok zostaną przekazane na etapie wykonywania instalacji. 

 

Montaż urządzeń prowadzących powietrze 

Mocowanie kanałów 

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PNB- 

76001. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PNB- 76002. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia 

odporność na korozję w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia 

przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu 

zamocowania. Kanały należy mocować na podwieszeniach lub podporach osadzonych w 

ścianach. Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w 

odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku 

połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić, co najmniej 100 mm. 

Rozmieszczenie podparć powinno być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi 

punktami zamocowania nie przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia 

powinna wytrzymywać obciążenie równe, co najmniej trzykrotnemu ciężarowi 

przypadającego na nią odcinka kanału wraz z ewentualnym uzbrojeniem i izolacją. 

Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną 

temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów. Podpory i podwieszenia w 

obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być 

wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 

wibroizolatorów. Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być 

obłożone na grubości stropu lub ściany podkładkami amortyzującymi z wełny mineralnej lub 

innego materiału o podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody 
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budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od 

wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przejścia przewodów przez 

przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nieobniżający 

odporności ogniowej tych przegród. 

Izolacja kanałów 

Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodów wentylacyjnych może być stosowana tylko na 

zewnętrznej ich powierzchni, z jednoczesnym osłonięciem okładziną z materiałów 

niepalnych. Kanały i urządzenia wentylacyjne mogą być osłonięte materiałami dekoracyjnymi 

trudno zapalnymi pod warunkiem, że długość ich nie przekroczy 25 m, a powierzchnia 10% 

podłogi, przy czym ogólna powierzchnia materiałów palnych nie powinna być większa niż 

40% powierzchni podłogi. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia 

wzdłużne i poprzeczne. Izolacje cieplne niewyposażone przez producenta w warstwę 

chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie 

czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez 

zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. Kanały zaizolować wełną mineralną z 

okładziną z folii aluminiowej gr. 30mm i 50mm. 

Otwory rewizyjne 

Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności 

przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Nie 

dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach 

rewizyjnych. Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo 

otwierać. W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich 

wymiary powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jeżeli jeden lub 

oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary otworu 

rewizyjnego, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była 

równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony. 

Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad 

stropem podwieszonym. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, 

zamontowanych w przewodach urządzeń: 

a) przepustnice (z dwóch stron); 

b)  tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 

c)  filtry (z dwóch stron); 

d) wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 

e) urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 

Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu 

oczyszczenia. Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie 

powinny być zamontowane  więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 °, a w 

przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa 

niż 7,7 m. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak 

zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, 

które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

Montaż urządzeń wprowadzających powietrze w ruch 

Urządzenia przewidziane do zamontowania powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę 

znamionową podającą nazwę producenta, charakterystykę techniczną urządzenia, numer 

kolejny wyrobu i znak kontroli technicznej. Urządzenie wentylacyjne powinno być 

zamontowane tak, aby zapewniony był do nich dostęp ze względów technologiczno – 

eksploatacyjnych. 
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Sposób zamocowania urządzeń powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 

konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów 

sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 

elastycznych. 

Połączenia z kanałami wentylacyjnymi powinny być wykonane za pomocą elastycznych 

króćców amortyzujących o długości 100 – 150 mm. 

Montaż nawiewników i wywiewników 

Elementy ruchome wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 

przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Nawiewników 

nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne 

budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia 

powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i 

szczelny. Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy 

prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych ostrych zmian kierunków. 

W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą 

przewodów elastycznych nie należy: 

-  zgniatać tych przewodów, 

-  stosować przewodów dłuższych niż 3 m. 

Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 

Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac 

budowlanych. 

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 

całkowicie otwartej. 

 

 

 

Elementy regulacji przepływu 

Elementy regulacji przepływu powietrza należy montować na prostych odcinkach kanałów w 

odległości od kolan i odgałęzień: 

-  trzech średnic równoważnych dla przepustnic jednopłaszczyznowych, 

-  dwóch średnic równoważnych dla przepustnic wielopłaszczyznowych o współbieżnym 

ruchu łopat, 

-  jednej średnicy równoważnej dla przepustnic wielopłaszczyznowych o przeciwbieżnym 

ruchu łopat. 

Elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi. Mechanizmy napędu 

przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat, w zakresie od pełnego 

otwarcia do pełnego zamknięcia. Wymagane jest zapewnienie możliwości stałego 

zablokowania dźwigni napędu w wybranym położeniu łopat oraz wyraźne oznaczenie 

położenia zamkniętego i otwartego przepustnicy. 

Mechanizmy nastawcze nawiewników i wywiewników powinny być łatwo dostępne i tak 

wykonane, aby łopatki kierujące i regulujące można było ustawić w dowolnym punkcie w 

zakresie położeń granicznych. 

Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać, co 

najmniej klasie l wg klasyfikacji podanej w PN -EN 1751. 

Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać, co najmniej klasie A wg klasyfikacji 

podanej w PN - EN 1751. 
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Montaż tłumików hałasu 

Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 

oznakowaniem zawierającym: kierunek przepływu powietrza, wersje usytuowania tłumika w 

instalacji. 

W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) 

tłumiki należy montować w przewodach wentylacyjnych jak najbliżej przegrody akustycznej 

(ściana, strop) oddzielającej to pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego. Odcinek 

przewodu pomiędzy tłumikiem a przegrodą powinien być zaizolowany akustycznie. 

Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 

 

Montaż central i urządzeń wentylacyjnych 

Montażu central urządzeń wentylacyjnych dokonuje wykwalifikowany serwis techniczny, 

zgodnie z projektem i wytycznymi producenta. 

Przy montażu central wentylacyjnych należy: 

 Ustawiać centrale wentylacyjne tak, aby umożliwić demontaż i wymianę poszczególnych 

części składowych komory i filtrów, 

 Zapewnić szczelne połączenia kołnierzowe za pomocą podkładek gumowych, 

Montaż musi obywać się na utwardzonej, suchej powierzchni. Przez utwardzoną 

powierzchnię należy rozumieć płaskie, poziome, twarde podłoże, które nie zmienia swoich 

właściwości pod wpływem warunków atmosferycznych i jest odporne na uszkodzenia na 

skutek posadowienia na nim centrali oraz pracy ludzi. 

Zgodnie z wytycznymi producenta centrale dachowe zlokalizować na stelażu 

antywibracyjnym 30cm ba powierzchnią dachu w celu uniknięcia niekorzystnego wpływu 

zalegającego na dachy śniegu. 

Montaż może odbywać się w temperaturach otoczenia umożliwiających prawidłowy przebieg 

procesu technologicznego montażu - tj. w zakresie temperatur od +5 do +35ºC. 

Rozpoczęcie montażu jest możliwe, gdy w miejscu montażu zachowane są warunki zgodne 

z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

6. Kontrola, badania i odbiory robót.  

 

6.1.  Instalacja wodociągowa 

Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 

określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt nr 7). 

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do 

wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku 

przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane 

elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze ½ godziny, 

jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy 

niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. 

Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji 

instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym 

– brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara – to uznaje się, że 

instalacja wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są 

jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość 

ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i 

WTWiO. 

Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym 

powietrzem(zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). 
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Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku 

ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne i 

należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO. 

Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem 

pozytywnym, należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy 

ciśnieniu roboczym. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. 

 

6.2.  Instalacja kanalizacji 

Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić 

zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji kanalizacyjnyche” (zeszyt nr 12). 

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. 

Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność przez 

zalanie ich wodą na całej wysokości (do poziomu dachu). 

Szczelność podejść i pionów odprowadzających ścieki bytowe bada się obserwując swobodny 

przepływ wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborów sanitarnych. 

Przewody odpływowe należy napełnić wodą do poziomu powyżej kolana łączącego te 

przewody z pionem. 

Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania 

szczelności należy uznać za pozytywny. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności. 

 

6.3.  Instalacja centralnego ogrzewania 

Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego należy 

przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania 

robót. 

Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego 

Należy dokonać zgodnie z wymaganiami odpowiednich 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 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. 

 

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. 
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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. 

 

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: 

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; 

 

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. 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 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. 

 

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. 
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6.4.  Instalacja wentylacji 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach. 

W przypadku gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z PW 

Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 

nadzoru PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PW, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami inspektora. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

a) Część ogólną opisującą: 

– organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

– Bhp; 

– Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

– Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót; 

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem; 

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom; 

 

Badanie i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu 

zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. Przed uruchomieniem 

urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic oraz kratek 

nawiewnych i wywiewnych, otworzyć dopływ czynnika grzejnego i uruchomić aparaturę 

automatycznej regulacji. Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie przez 72 

godziny. W czasie ruchu próbnego urządzeń należy kontrolować: 

-  prawidłowość działania silników elektrycznych, 

-  prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. 

W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja 

urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować: 

-  pomiary wstępne przed regulacją, 

-  regulację sieci oraz elementów zakańczających, 

-  sprawdzenie wydajności oraz sprężu wentylatorów, 

-  sprawdzenie liczby obrotów wentylatorów, 

-  regulację mocy cieplnej nagrzewnicy, 

-  regulację układów automatycznego sterowania, 

-  sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego, 

-  sprawdzenie wydajności powietrza na kratkach wentylacyjnych, 

-  sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach, 

Należy wykonać przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie z 

pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. Wyniki 
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badań i pomiarów powinny być podpisane przez kierownika robót i inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy 

przez komisję odbioru technicznego urządzeń. 

 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez 

Wykonawcę w PZJ, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty wykonawcy są nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 

Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 

poniesie Wykonawca. 

 

Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 

dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 

ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 

każde żądanie. 

 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

 

7.1.  Instalacja wodociągowa 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i dołączonymi do niej ST (szczegółowymi), w jednostkach ustalonych 

w kosztorysie. 

• Długość rurociągów: 

– należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od 

strony instalacji) bądź od zaworu odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do 

budynków (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnątrz budynku) – do końcówki 

podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody, 

– oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w 

zależności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania 

długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do 

długości rurociągów armatury kołnierzowej, 

– podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a 

niezależnie od tego do przedmiaru wprowadza się liczbę podejść według średnic 

rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby podejść należy odrębnie liczyć 

podejścia wody zimnej, odrębnie – wody ciepłej, 
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– długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej 

długości rurociągów, 

– długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 

• Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w 

sztukach lub kompletach. 

• Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem 

podziału według średnic oraz rodzajów budynków. 

 

 

7.2.  Instalacja kanalizacji 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i dołączonymi do niej ST (szczegółowymi) w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie. 

• Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości 

rurociągów w zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez 

odliczania kształtek, Do długości rurociągów nie wlicza się zasuw burzowych, 

czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów. 

• Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 

• Liczbę podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w 

sztukach według rodzajów podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość 

rurociągów w podejściach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia 

się natomiast podejść do urządzeń (przyborów), stanowiących komplet urządzeń 

łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary. 

• Uzbrojenie rurociągów – wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza 

się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy. 

• Przybory – zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. – oblicza się w sztukach lub 

kompletach z podaniem rodzaju i typu urządzenia. 

• Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza się w sztukach z 

podaniem rodzaju materiału i średnicy. 

 

7.3. Instalacja centralnego ogrzewania 

• Ilości poszczególnych typów i wielkości charakterystycznych (średnic) rur oblicza się 

w metrach. 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 przyłączanych 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, 
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• 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. 

• W przypadkach niejasności należy sporządzać obmiary robót w jednostkach podanych 

nad poszczególnymi tablicami katalogów, stanowiącymi podstawy wyceny 

poszczególnych pozycji kosztorysowych (przedmiarowych). 

 

7.4.  Instalacja wentylacji 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 

funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, 

fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i 

przepusty instalacyjne, kompensatory, połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe 

i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas 

budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, 

filtry, tłumiki dźwięku i drgań, atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, 

zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, 

materiały eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu instalacji (np. freon, woda ) 

oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub 

innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. 

Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą 

mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Obmiar robót będzie 

określać faktyczny zakres wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 

KNR- ach oraz KNNR- ach. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Jednostką obmiarową jest: 

- przewody wentylacyjne, izolacja kanałów, płaszcze ochronne, obudowy ogniochronne – m2 

- montaż kratek nawiewnych, wywiewnych, czerpni, wentylatorów, klap, anemostatów, 

kratek, podstaw 

dachowych, przepustnic, tłumików, nawilżaczy, nagrzewnic, i innych urządzeń, – szt. 

- montaż wentylatorów i elementów sterowania urządzeń – kpl. 

 

8. Odbiór robót budowlanych  

 

8.1. Instalacja wodociągowa 

Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie 

z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO „Instalacji wodociągowych”. 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 

inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze 

szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem 
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granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia 

jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, 

zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. Zakres 

tych badań określony został w pkt. 11 WTWiO. 

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

– temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C, 

– spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 

dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

 

 

Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę 

postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w 

zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów 

układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody 

budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 

technicznego końcowego. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego 

końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

– sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi 

(szczegółowymi), 

– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, 

– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 

wykonanie robót  oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 

jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem 

częściowym. 

 

Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 

– zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

– wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 

– dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO, 

– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, 

– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół. 

 

8.2.  Instalacja kanalizacji 

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 

podanymi w pkt. 11 i 12 WTWiO „Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12). 
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Szczegółowy zakres badań odbiorczych należy ustalić w umowie pomiędzy inwestorem i 

wykonawcą robót. Badania te powinny objąć co najmniej sprawdzenie szczelności, 

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym oraz poziomu hałasu. 

 

Odbiory międzyoperacyjne i częściowe 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

– przebieg tras kanalizacyjnych, 

– szczelność połączeń, 

– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

– lokalizacja przyborów i urządzeń. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru 

technicznego – częściowego 

 

Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku 

postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie 

jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 

Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego 

– częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 

zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbioremczęściowym. 

 

Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich 

robót montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie 

zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 

– użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 

– prawidłowość wykonania połączeń, 

– wielkość spadków przewodów, 

– odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 

– prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między 

uchwytami (podporami), 

– prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 

– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

– protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

– zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

(szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów 

materiałów, przyborów i urządzeń. 

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego.  

 

8.3.  Instalacja centralnego ogrzewania 

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 ścian i 

stropów lub szachtach 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. 
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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). 

 

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). 

 

Odbiór techniczny 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. 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, 

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

robót, 
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– 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 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. 

 

 

8.4.  Instalacja wentylacji 

Wymagania i badania przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych określają odnośne normy. 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 

wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

projektem oraz obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu 

prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 

właściwości i części zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z 

zasadami technicznymi; 
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c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji; 

e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

 

Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 

– odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie odcinki 

kanałów przewidzianych do obudowania, kanały murowane oraz ich połączenia z innymi 

elementami, pozostałe kanały – w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiędzy 

stroną wykonującą i odbierającą, 

– otwory w ścianach, stropach i dachu, 

– miejsca, w których mają być ustawione lub zawieszone urządzenia wentylacyjne, 

 

Odbiór końcowy 

Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji 

wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, 

inwestora i użytkownika. 

W przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również: 

– przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jeżeli wykonane urządzenia 

podlegają 

– takiemu nadzorowi lub mają służyć zapewnieniu warunków bezpieczeństwa i ochrony 

pracowników, 

– przedstawiciel Urzędu Nadzoru Technicznego, jeżeli przepisy wymagają obecności, 

– przedstawiciel dostawcy ciepła, jeżeli obiekt jest zasilany w energię cieplną z sieci miejskiej 

lub osiedlowej. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację techniczną powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

dokonanymi w czasie budowy, 

– dziennik budowy i książkę obmiarów, 

– protokoły odbiorów częściowych na roboty zanikające, 

– protokoły wykonanych prób i badań, 

– świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym (zbiorniki ciśnieniowe, rury odbiorowe itp.), a także niezbędne 

decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

– instrukcje obsługi. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 

– zgodność wykonania z WTWiO, a w przypadku odstępstw – uzasadnienie konieczności 

odstępstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora 

nadzoru. 

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.   

Zgodnie z zawarta umową. 

 

10. Dokumenty odniesienia  
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NORMY 
1. PN-EN 111:2002 Armatura sanitarna – Baterie termostatyczne (PN10) Ogólne wymagania techniczne. 
2. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna – Ciśnieniowe zawory spłukujące do misek ustępowych i 

samoczynnie zamykane zawory spłukujące do pisuarów. 
3. PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskociśnieniowe – Ogólne wymagania techniczne. 
4. PN-EN 1287:2004 Baterie termostatyczne niskociśnieniowe – Ogólne wymagania techniczne. 
5. PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 

do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 1: Wymagania ogólne. 

6. PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 
do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 2: Rury. 

7. PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 
do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 3: Kształtki. 

8. PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 
do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 4: Armatura. 

9. PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 
do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 5: Przydatność systemu do stosowania. 

10. PN-ENV 1452-6:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody – 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 6: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji. 

11.  PN-ENV 1452-7:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody – 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 7: Zalecenia do oceny zgodności. 

12. PN-EN 14814:2008 Kleje do systemów przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych do 
przesyłania płynów pod ciśnieniem – Wymagania. 

13. PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach – Zawory bezpieczeństwa – Badania i wymagania. 
14. PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach – Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo-ciśnieniowe – 

Badania i wymagania. 
15. PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach – Zawory rozprężne – Badania i wymagania. 
16. PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach – Zawory mieszające na zasilaniu instalacji ciepłej wody – 

Badania i wymagania. 
17. PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach – Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyjne ciśnienia 

wody –Wymagania i badania. 
18. PN-EN ISO 15874-1:2005/ A1:2008 Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 

Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne. 
19. PN-EN ISO 15874-2:2005/ A1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 

ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2: Rury. 
20.  PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki. 
21. PN-EN ISO 15874-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 
22.  PN-EN ISO 15875-1:2005 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. 

23.  PN-EN ISO 15875-2:2005 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. 

24. 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. 

25. 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.  

26. PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 
zimnej wody. Polibutylen (PB).Część 1: Wymagania ogólne 
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27. PN-EN ISO 15876-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 
zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 2: Rury. 

28. PN-EN ISO 15876-3:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 
zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 3: Kształtki. 

29. PN-EN ISO 15876-5:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i 
zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

30. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

31. PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna – Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów zasilania 
wodę typu 1 i typu 2 – Ogólne wymagania techniczne. 

32. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej – 
Wymagania. 

33. PN-M-54901.03:1992 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych – Łączniki. 
34. PN-M-54901.04:1992 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych – Nakrętki do łączników. 
35. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodo-ciągowych do przesyłu wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 
36. PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodo-ciągowych do przesyłu wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 4: Instalacje. 
37. PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna – Baterie mechaniczne (PN10) – Ogólne wymagania techniczne. 
38. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.  
39. PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie – Wymiary przyłączeniowe.  
40. PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące – Wymiary przyłączeniowe. 
41. PN-EN 35:2001 PN-EN 36:2000 PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety stojące zasilane od góry – Wymiary 

przyłączeniowe. 
42. PN-EN 80:2002 Pisuary naścienne – Wymiary przyłączeniowe. 
43. PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk – Wymiary przyłączeniowe. 
44. PN-EN 198:2008 Urządzenia sanitarne – Wanny wykonane z wylewanych płyt z usieciowanego tworzywa 

akrylowego – Wymagania i metody badań (oryg.) 
45. PN-EN 232:2005 Wanny kąpielowe – Wymiary przyłączeniowe. 
46. PN-EN 251:2005 PN-EN 251:2005/Ap1:2006 Brodziki podprysznicowe – Wymiary przyłączeniowe. 
47. PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne – Wymiary przyłączeniowe. 
48. PN-EN 997:2005 PN-EN 997:2005/A1:2009 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym. 
49. PN-EN 1253-1:2005 Wypusty ściekowe w budynkach – Część 1: Wymagania. 
50. PN-EN 1253-5:2005 Wypusty ściekowe w budynkach – Część 5: Wypusty ściekowe z oddzielaniem cieczy 

lekkich. 
51. PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne – Miski ustępowe. 
52. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 

ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Niezmiękczony polichlorek 
winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

53. PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

54. PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

55. PN-ENV 1451-2:2007(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). 
Część 2: Zalecenia do oceny zgodności. 

56. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości 
i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

57. PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). 
Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
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58. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
59. PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
60. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
61. PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.  
62. PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

otwartego. Wymagania. 
63. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami  wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.  
64. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania. 
65. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 
66. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. 
67. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze. 
68. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 
69. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane na zimno – ogólnego przeznaczenia. 
70. PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gładkie – ogólnego przeznaczenia jakościowe. 
71. PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych.  
72. PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania – Grzejniki żeliwne – Człony. 
73. PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie – Grzejniki członowe odlewane. 
74. PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie – Grzejniki członowe odlewane – Uszczelki. 
75.  PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie – Grzejniki członowe odlewane – Korki i złączki. 
76.  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. 

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

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

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

80. 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. 

81. 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. 

82. 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. 

83. 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. 

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

85. PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

86. PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
87. PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania 
88. PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3); 
89. PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania dotyczące czystości 

powietrza 
90. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

kołowym. Wymiary; 
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91. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym. Wymiary; 

92. PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania; 
93. PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 
94. PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) 
95. PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych; 
96. PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. 

Wymagania wytrzymałościowe; 
97. PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynków Sieć przewodów Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące 

przewodów giętkich 
98. PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynków. Przewody niemetalowe. Sieć przewodów wykonanych z płyt 

izolacyjnych 
99. PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące elementów 

składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów 
100. PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków Sieć przewodów Wytrzymałość i szczelność przewodów z 

blachy o przekroju kołowym 
101. PN-EN 1366-1:2001 Badania odporności ogniowej instalacji uŜytkowych. Część 1: Przewody 

wentylacyjne; 
102. PN-EN 1366-2:2001 Badania odporności ogniowej instalacji uŜytkowych. Część 2: PrzeciwpoŜarowe 

klapy odcinające; 
103. PN-EN 13053:2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Klasyfikacja i 

charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji 
104. PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, Oznaczenie 
105. PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
106. PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
107.  PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości 

instalacji wentylacji i klimatyzacji 
108. PN- 92/M-34503- „ Gazociągi i instalacje gazownicze- Próby rurociągowe” 
109. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne  
110. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przemysłowych 

czynników 
111. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania  
112. PN-80/H-74219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania” 
113. PN-79/H-74244: „ Rury stalowe ze szwem przewodowe” 
114. PN-70/H-74200: „Rury stalowe ze szwem gwintowane” 
115. PN-79/H-97051 „Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania . 

Ogólne wytyczne” 
116. PN-79/H-97070 „ Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane. Ogólne wytyczne” 
117. PN-EN ISO 12944-1 do 8 : 2001”Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 

1. Stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich 
 

 

USTAWY 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. 
U. Nr 72, poz. 747). 
– 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). 

 
ROZPORZĄDZENIA  
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- 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 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. 1126k. 

- 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 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

- 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 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 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). 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami). 

 
INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJEĄZANE 
– 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 


