
 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 
DOMAR  Budownictwo  Architektura 
Spółka z ograniczoną odpowiedniością Sp. k.  

 
      ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski  
 

Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym  w Poznaniu, 
IX Wydział Gospodarczy , KRS:  0000706323 
NIP 622-281-03-17, REGON  368875880 
T.  +48 62 735 16 94   
                      
budownictwo@domar-ostrow.pl       
architektura@domar-ostrow.pl            

 
www.domar-ostrow.pl       
 

OPRACOWANIE   

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

INSTALACJI SANITARNE 
 

 
DANE INWESTYCJI   

temat/nazwa obiektu:     TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU 
ADMINISTRACYJNO-MIESZKALNEGO 

 
kategoria budynku: 
 
lokalizacja:  
nr działki :    
arkusz mapy: 
obręb: 
jednostka 
ewidencyjna: 

 
                                                                                                        Kat. XXVI 

 
ul. 11 Listopada 8, Godziesze Wielkie 

88/8 
- 

0005 
                                                                                                        300704_2 

 
inwestor:       

GMINA GODZIESZE WIELKIE 
ul. 11 Listopada  10 

62-872 Godziesze Wielkie 
 

 
OŚWIADCZENIE  

 
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  (Dz.U. 2020 poz. 1333 . z dnia 7 lipca 2020 r. z 
późn. zm.) oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 
 

 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY  

 
funkcja 

 

 
imię i nazwisko 

 
nr uprawnień / specjalność 

 
Podpis/pieczęć 

Projektant 
br. Sanitarnej : mgr inż. Grzegorz Czwordon 

 
WKP/0192/PWOS/15 

 

 

 
 
 

Ostrów Wielkopolski, październik 2020 roku 

mailto:budownictwo@domar-ostrow.pl
mailto:architektura@domar-ostrow.pl
http://www.domar-ostrow.pl


2 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-00  - WYMAGANIA OGÓLNE (45000000-7) 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacyjnych w ramach termomodernizacji i remontu budynku administracyjno-mieszkalnego. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  

• ST01.01. – roboty ziemne 
• ST01.05 – zewnętrzna instalacja z rur preizolowanych 
• ST02.02.01. – wewnetrzna instalacja wodociagowa 
• ST02.02.02. – wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
• ST02.08 – Instalacja centralnego ogrzewania 
• ST02.10 – roboty izolacyjne 
• ST02.11 – instalacja klimatyzacji 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym 
należy przez to rozumieć: 

• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
• budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
• obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku 
należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym  
 należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub 

grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, 
w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni 
całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli 
 należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
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pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury  
 należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury 
• posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
• użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym  
 należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym 

od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 

1.4.7. budowie  
 należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych  
 należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie  
 należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych  
 należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w 
tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place 
pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy  
 należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
 należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę 
 należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy  
 należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu - także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej  
 należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym  
 należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 

kartograficznego: 
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• obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

• bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej 
należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie  
 należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym  
 należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego  
 należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. 
zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu  
 należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie  
należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej)  
 należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących 

roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy  
 należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy  
 osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów  
 należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inżyniera książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera 
budowlanego. 

1.4.27. laboratorium  
 należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach  
 należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
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1.4.29. odpowiedniej zgodności  
 należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 

tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inżyniera  
 należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie  
 należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.32. rekultywacji  
 należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania 
 należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych  
 należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót  
 należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 

listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego  
 osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 

budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) 
 opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i 

kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 
ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach  
 oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, 

jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich 
 oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 

Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót  
 to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej  
 minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 

jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień  
 jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień 

publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
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krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE 
stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy  
 jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej 

zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją 
nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być 
zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
• możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inżyniera o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Inżyniera. 

2.5. Zatwierdzenie materiału. 

Materiały budowlane zgodne z SST i dokumentacją projektową nie wymagają zatwierdzenia. Wykonawca 
na bieżąco będzie informował o stosowanych materiałach budowlanych inżyniera. W przypadku pozycji 
zmiany materiału budowlanego Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację inspektora. Wykonawca 
ma obowiązek uzyskać zatwierdzenie  przed montażem wszelkiej armatury i urządzeń w tym urządzeń 
pomiarowych. W tym celu przedłoży u zamawiającego odpowiednie karty/DTR  urządzeń i armatury. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
• projekt organizacji budowy,  
• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inżyniera. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

5.2.3. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inżyniera dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 
wszystkich projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów 
oraz wyznaczy kierunki i spadki. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej 
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podczas wytyczania robót, obmiaru robót, inwentaryzacji powykonawczej. Operaty geodezyjne będą 
podstawą do określania obmiaru robót. Wykonawca wniesie pomiary inwentaryzacyjne do zasobów 
geodezyjnych w lokalnym Wydziale Geodezyjnym na zasadach obowiązujących w tej instytucji. 
Wykonawca przekaże celem załączenia do zgłoszenia zakończenie robót do PINB trzy egzemplarze mapy 
w wersji papierowej i jeden w wersji elektronicznej wraz z kopią operatu geodezyjnego wraz z kartami 
studni. Wszelkie koszty związane z czynnościami geodezyjnymi ponosi Wykonawca.  

5.2.6. Wszystkie polecenia Inspektora  dotyczące realizacji robót będą realizowane przez Wykonawcę w 
czasie wyznaczonym przez Inspektora pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

5.2.7. Inspektor nie może wymagać realizacji robót w sposób stwarzający zagrożenie, ani wyznaczać 
terminów, które nie są realne z technicznego bądź technologicznego punktu widzenia, albo też znacząco 
przekraczają możliwości Wykonawcy w zakresie określonej w umowie ilości zaangażowanych środków i 
ludzi. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inżyniera 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, - organizację ruchu 
na budowie wraz z oznakowaniem robót, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z często- tliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
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je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

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

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy  
1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
• uwagi i polecenia Inżyniera, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
• badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w SST. 
 
3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
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• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
• protokoły odbioru robót,  
• protokoły z narad i ustaleń,  
• operaty geodezyjne, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

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

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera 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 Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze 
robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 
Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową. Tam gdzie przewidziano w 
przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją (niezależnie od jednostki) mogą one być wykorzystane 
do obmiaru/szacowania zaawansowania robót.   

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIÓRU ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
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• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
• odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu-
pełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
• protokoły odbiorów częściowych,  
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• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i  

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 

Cena ryczałtowa za roboty geodezyjne obejmuje  

• wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) sieci 
instalacyjnych i obiektów technologicznych przewidzianych do wykonania, 

• wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów budowlanych (sytuacyjne i 
wysokościowe), 

• wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) dróg, 
chodników i placów przewidzianych do wykonania i odtworzenia, a w szczególności: 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
• wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji 

w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 
• inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 



16 
 

• Inwentaryzacje niezbędne dla celów obmiarowych; 
• Inwentaryzacja obiektów wymienionych w WS; 
• Złożenie operatu w wydziale geodezji; 
• Przekazanie mapy powykonawczej 

Cena ryczałtowa za dostarczenie, zainstalowanie i demontaż oznakowania oraz urządzeń 
zabezpieczających Teren Budowy, zaplecza Wykonawcy obejmuje  
1) Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i 
 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• przygotowanie terenu 
• konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu.  
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

2) Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu: 

• Zoczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

• opłaty/dzierżawy terenu 
• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

3) Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu: 

• likwidacja objazdów/przejazdów i elementów organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, 
tymczasowa przebudowa urządzeń obcych, oznakowanie, oświetlenie, bariery, itp.) 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
• dostarczenie, zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (zapory, światła ostrzegawcze, 

znaki itp.), 
• utrzymanie urządzeń zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
• usuniecie urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót 

7) Organizację zaplecza Wykonawcy:  

• dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych 
prawem  

• wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

8) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:  

• utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 
• ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
• utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji,  
• zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 
• utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
• zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
• zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 

9) Likwidację zaplecza Wykonawcy:  

• likwidacja zaplecza Wykonawcy  
• oczyszczenie terenu. 

Cena ryczałtowa za Próby i odbiory obejmuje: 
 
1) szkolenia obejmujące : 

• Przygotowanie programu szkolenia 
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• Przygotowanie materiałów szkoleniowych 
• Koszty wynajmu sal, pomieszczeń, sprzętu 
• Wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie 
• Koszty zakupu materiałów 
• Przeprowadzenie serii szkoleń teoretycznych i praktycznych 

2) prób i rozruchu : 

• Przygotowanie budynku do prób/rozruchu 
• Sprawdzenie warunków dopuszczenia do prób/rozruchu 
• Wykonanie kompletnego rozruchu/próby 
• Koszty badań analitycznych 
• Koszty wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii i opracowań dodatkowych  
• Kompletne przygotowanie obiektu do przekazania do eksploatacji i  użytkowania 

3)  zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, rozruchowej i porozruchowej: 

• Wykonanie prac zasadniczych 
• Pozyskanie wszelkich materiałów wyjściowych do opracowania dokumentacji 
• Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania do eksploatacji i 

użytkowania 
• Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne 
• Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej 
• Koszty wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii i opracowań dodatkowych 
• Koszty badań i pomiarów koniecznych dla opracowania dokumentacji 

4) Cena wykonania oznakowania rozliczana w komplecie obejmuje : 

• Przygotowanie planu/programu oznakowania 
• Zakup materiałów niezbędnych do wykonania i montażu oznakowania 
• Wykonanie oznakowania 
• Montaż oznakowania 

Cena ryczałtowa za dokumentację projektową obejmuje: 

• Wykonanie prac zasadniczych 
• Pozyskanie wszelkich materiałów wyjściowych do opracowania dokumentacji 
• Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania do eksploatacji i 

użytkowania 
• Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne 
• Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej 
• Koszty wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii i opracowań dodatkowych 
• Koszty badań i pomiarów koniecznych dla opracowania dokumentacji 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa lub w innej jednostce  podana przez Wykonawcę w odpowiedniej 
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypełnionego Przedmiaru Robót] –  oraz (w przypadku braku takich 
pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogólne budowy. Różnice w ilości robót zawarte w kosztorysach 
ofertowych a rzeczywistych ilościach robót pomiarowych nie są podstawą zmiany ceny ryczałtowej i 
stanowią ryzyko Wykonawcy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst DU z 2010 r. Nr 243, poz. 
1623 z późniejszymi zmianami).  

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (DU Nr 113/2010 , poz. 
759 z późniejszymi zmianami).  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (DU Nr 92, poz. 881).  
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst DU z 2009 

r. Nr 178, poz. 1380).  
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• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (DU Nr 122, poz. 1321 z 
późniejszymi zmianami).  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst DU  z 2008 r. 
Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst DU z 2007 r. Nr 19, 
poz. 115).  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dzu.U07.39.251 z późniejszymi zmianami) 
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 Nr 89, poz. 104 z 

późniejszymi zmianami). 

10.2. Rozporządzenia 

• 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 (DU 
Nr 195, poz. 2011).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych 
do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/2004, poz. 2375). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity DU nr 169/2003 
poz.1650 z późniejszymi zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DU Nr 47/2003 poz. 401).  

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

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DU Nr 202, poz. 2072 z 
późniejszymi zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(DU Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DU Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami)  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. (Dz.U. 
2002.70.650 z póź. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych. (dzu 2001.118.1263) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych. (dzu 2000.40.470) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych(Dz.U. 2000.26.313 z 
póź. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (dzu 1999.80.912) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz.U. 
1193.96.438) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 
sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1193.96.437) 
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych .  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003.  

10.4. Dokumenty odniesienia 

• Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniające 
Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie 
zmiany CPV. 

• Obowiązujące normy, aprobaty techniczne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-01.01 – ROBOTY ZIEMNE (45111200-0) 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych przy pracach dotyczących robót ziemnych w ramach termomodernizacji i remontu budynku 
administracyjno-mieszkalnego. 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót ziemnych zgodnie z 
projektem budowlanym i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe związane z budową przyłączy i 
zewnętrznych instalacji sanitarnych występujących w obiekcie objętym umową.  
Zakres robót obejmuje:  

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,  
• wykopy w gruncie, wąsko i szerokoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład i z wywozem,  
• umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi,  
• podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,  
• zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne,  
• zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników,  
• rozścielenie humusu,  
• wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu na składowisko z jego 

utylizacją,  
• odwodnienie wykopów,  
• montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli,  
• ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych.  
Niezbędne rysunki warsztatowe wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie. 

 1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i 
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.  
Ponadto:  

• wykopy – doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla urządzeń instalacji podziemnych oraz 
miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych,  

• zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,  
• przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych,  
• ukopy – pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 

wykonania zasypki lub wywiezione na składowisko,  
• wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m,  
• grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; wymaga użycia 
środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;  

• nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest 
celowo zagęszczony,  

• odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu składowiska 
bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu,  

• wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 
wzoru:  
Is = Pd / Pds  
gdzie:  
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),  
Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
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określona w normalnej próbie Proctora,  
• pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym 

zamkiem łączącym (brus, grodzica).  

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 1. 

 2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 2. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne z postanowieniami kontraktu i 
poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami projektu.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 3. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego rodzaju sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w 
miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt 
używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptacje Inżyniera  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dla transportu podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 4. 
Grunt z wykopów można przewozić dowolnym środkiem transportu samochodowego na miejsce wskazane przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi i wskazaniami Inżyniera. Sprzęt musi być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez inżyniera.  

 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 5. 
 W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne:  

• Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami 
istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, 
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych, oznakowanie robót 
prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych),  

• Odspojenie i odkład urobku lub wywóz,  
• Przygotowanie podłoża,  
• Zasypka i zagęszczenie gruntu,  
• Wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, ewentualna wymiana gruntu,  

5.2. Wymagania szczegółowe wykonania robót  

• Wykopy  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, 
szerokość winna być dobrana do średnicy kanału. Wybór rodzaju zabezpieczenia ścian w 
zależności od warunków lokalnych, hydrogeologicznych, głębokości wykopu należy do 
Wykonawcy. 

• Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras kanałów i rurociągów 
tłocznych i trwale oznaczy je w terenie. Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych 
należy usunąć darń i ziemię roślinną pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego, zainstalować 
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urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi 
i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas 
trwania robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia 
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami 
ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz 
kontrolę rzędnych.  

• Odwodnienie wykopów  
Przy budowie kanalizacji oraz wodociągu w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i 
wysokości wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 
– powierzchniowa, 
– drenażu poziomego, 
– depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę 
filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda 
gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych 
umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót 
względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy 
zastosować typowe zestawy igłofiltrów a głębokości 5-6 m montowane za pomocą wpłukiwanej 
rury obsadowej śr. 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. 
Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 
godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości 
obsypki filtracyjnej. Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków 
gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót. 
Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podłączenie igłofiltrów do rurociągów zbiorczych, 
prace związane z instalacją agregatów pompowych, wykonanie rurociągów odprowadzających 
wodę, doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatów prądotwórczych, 
obsługę pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie pompowania próbnego. Roboty 
odwodnieniowe powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i dostosowane do 
postępu robót budowlanych po uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu. W trakcie odwadniania 
wykopów należy rejestrować ilości wód odprowadzanych do odbiornika. Po zakończeniu prac na 
poszczególnych odcinkach realizacyjnych należy zdemontować instalacje igłofiltrów, agregaty 
pompowe i rurociągi. Inspektor nadzoru potwierdzi ilość godzin pompowania przyjętą przy 
realizacji inwestycji. Odwodnienie wykopów powinno być skuteczne i umożliwiać wykonanie 
robót instalacyjnych i budowlanych. 
Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-
wodnych i uzgadniać na bieżąco z inspektorem.  

• Roboty ziemne  
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszystkie 
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Kable energetyczne i telekomunikacyjne 
należy zabezpieczyć rurami osłonowymi np. AROT typu A110PS o długości jednostkowej 3,0m. 
W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. W wykopach 
wąskoprzestrzennych ściany umocnić w zależności od zagłębienia przewodu i warunków 
gruntowych grodźcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie można stosować szalunki 
systemowe dobrane stosownie do warunków gruntowych i zagłębienia. W przypadku wykopów 
pod przykanaliki, istniejące ogrodzenia należy zabezpieczyć przed osunięciem się do wykopu lub 
dokonać ich demontażu na długości niezbędnej do wykonania wykopu oraz prac montażowych i 
ponownie zamontować. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez wykonawcę na 
odkład lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem.  Dno wykopu 
powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym w 
pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 0,30 
m. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej 
budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je 
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z 
wykopem należy wykonać przykrycie wykopów kładkami z barierkami dla przejścia pieszych.   

• Przygotowanie podłoża  
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
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przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.  
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania :  
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,  
- materiał nie może być zmrożony,  
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.  
Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,97  

•  Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech 
etapach:  
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach,  
- etap II – po próbie szczelności złącz kanałów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń,  
- etap III - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór 
ścian wykopu.  

Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi 
dla zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni nad rurociągiem. Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych 
wykonywać ręcznie, warstwami nie przekraczającymi 20 cm wraz z jednoczesnym zagęszczaniem 
poszczególnych warstw.  Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z normą 
BN- 77/8931-12.   Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na 
całej długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu. 
Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione z inspektorem.  

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:  
Ogólne wymagania kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 6. 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru  

Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien wykonać badania mające na celu:  

• zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii,  
• określenie gruntu i jego uwarstwienia,  
• określenie stanu terenu,  
• ustalenie metod odwodnieniowych.  

Kontrola w trakcie robót winna obejmować:  

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 
stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,  

• sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  
• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  
• badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą,  
• badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji,  
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 

kruszywa mineralnego,  
• badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych,  
• badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,  
• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw.  

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym dla 
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia 
należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
inspektora Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w STT powinny być ponownie 
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wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt. 7. 

7.2. Jednostki obmiaru  
 Jednostką obmiarową robót ziemnych jest :  

• m³ - usunięcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego 
(zasypywanie), zagęszczanie gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i obsypki, wywóz nadmiaru 
gruntu i przywóz brakującego gruntu; wywóz gruzu  

• m2 - usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ułożenie i rozbiórka  
pomostów dla ruchu pieszego,  

• kpl, szt - montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach, studzienki 
odwodnieniowe, armatura 

• m - rurociągi, 
• km – roboty pomiarowe  
• godz. - pompowanie wody z wykopu  

Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową. Tam gdzie przewidziano w 
przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją (niezależnie od jednostki) mogą one być wykorzystane do 
obmiaru/szacowania zaawansowania robót 

8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIÓRU ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 Ogólne wymagania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 8. 

8.2. Warunki szczegółowe  

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu:  

• zdjęcie humusu  
• wykopy, przekopy  
• odwodnienia wykopu 
• przygotowanie podłoża,  
• podsypki pod kanały i obiekty kubaturowe,  
• obsypka kanałów  
• zasypanie z zagęszczeniem wykopu,  
• zagęszczanie ziemi w wykopie,  
• rozścielenie humusu.  

 Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.  
 Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie on wykop dla całego obiektu 
kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki między miejscami przewidzianymi na posadowienie 
studzienek kanalizacyjnych.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania 
ogólne” (45000000-7) pkt 9. 

9.2. Płatności  

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej specyfikacji.  
Zakres robót jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.  
Cena wykonania robót obejmuje:  

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,  
• opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z 

uzgodnieniem i inne,  
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• wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli, rurociągów,  
• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie,  
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,  
• odwodnienie wykopu 
• wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych,  
• demontaż i montaż ogrodzeń,  
• ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu,  
• zabezpieczenie istniejącej zieleni- drzewa, krzewy itp.,  
• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót,  
• wykonanie barierek zabezpieczających,  
• wykonanie prac objętych specyfikacją,  
• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych,  
• koszty badań i pomiarów,  
• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,  
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa lub w innej jednostce  podana przez Wykonawcę w odpowiedniej 
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypełnionego Przedmiaru Robót] –  oraz (w przypadku braku takich pozycji) 
w wykazie cen w pozycji koszty ogólne budowy. Różnice w ilości robót zawarte w kosztorysach ofertowych a 
rzeczywistych ilościach robót pomiarowych nie są podstawą zmiany ceny ryczałtowej i stanowią ryzyko 
Wykonawcy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• WTWO Robót Budowlano – Montażowych . Budownictwo Ogólne . (427/2007 ITB) 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót: budowlanych” zawierają podstawowe wymagania 

w zakresie wykonywania robót budowlano – montażowych i ich odbioru . Umożliwiają wszystkim 
uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe techniczne i na wymaganym poziomie 
jakościowe wykonanie robót . Podane w nich są zasady odbioru robót zanikających , częściowych i 
odbiorów końcowych . Uwzględnione i podane w nich są wymagania techniczne ujęte w polskich 
normach państwowych świadectwach dopuszczających do stosowania oraz przepisy i normatywy , 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst DU z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z 
późniejszymi zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity DU nr 169/2003 poz.1650 z 
późniejszymi zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DU Nr 47/2003 poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dziennik Ustaw Nr 202/2004, poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389). 

• Obowiązujące normy , aprobaty techniczne. 

Dokumenty odniesienia 

• Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniające Rozporządzenie 
(WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące 
procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. 

• Projekt wykonawczy branżowy dla zadania z pkt. 1.1 niniejszej specyfikacji 
• Polskie Normy, aprobaty techniczne. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe, jak i 
lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , które w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie przygotowywania 
i realizacji robót . 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-01.05 – ZEWNĘTRZNA INSTALACJA Z RUR 

PREIZOLOWANYCH  
ROBOTY MONTAŻOWE (45330000-9) 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych przy budowie instalacji z rur preizolowanych w ramach termomodernizacji i remontu 
budynku administracyjno-mieszkalnego. 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania odcinka sieci preizolowanej wraz z obiektami 
sieciowymi z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych:  

• wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01.01  
• Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót 

zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie.  
• Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które 

kolidują z nowobudowanymi.  

W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.:  

• roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy, kucie bruzd, przekucia 
ścian, osadzenie przepustów, wiercenie mechaniczne otworów  

• roboty montażowe: rurociągi sieci cieplnej preizolowanej  
• założenie rur osłonowych na projektowanej sieci cieplnej przy przejściu przez ściany budynku i 

drogę  
• roboty związane z systemem wykrywania nieszczelności 
• kontrola jakości.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi 
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami 
kontraktu.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
kontraktu.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 2. 

2.2. Rurociągi wykonać z typowych rur preizolowanych podwójnych spełniających normy PN-EN253, 
PN-EN 448, PN-EN 488 i PN-EN 489, posiadających wymagane aprobaty techniczne, oparte o 
atestowane rury stalowe bez szwu, wykonane wg PN-EN 10216-2:2009. Za optymalne uważa się rury i 
kształtki preizolowane firmy HeatPex. 

 
Dopuszcza zastosowanie rur i systemu alarmowego innego producenta spełniające wymienione 
wymagania. Produkty optymalne stanowią podstawę do określenia ewentualnych produktów 
równoważnych 
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2.3. Dokumentacja  
Rury, armatura i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN 
oraz posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem  lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę.  
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:  

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

• rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 
o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 
składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli 
szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej);  

• szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki, 
wkładki itp.);  

• Nie dopuszczać do zrzucenia i staczania rur i elementów preizolowanych na ziemię.  
• Do podnoszenia nie wolno stosować łańcuchów i rur stalowych mogących uszkodzić zewnętrzną 

rurę osłonową.  
• Niedopuszczalne jest „wleczenie" rur preizolowanych po podłożu.  
• zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;  

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w 
związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem 
od źródeł ciepła. Składowanie elementów prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub programie 
realizacji, zaakceptowanym przez inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i  
zaakceptowany przez inżyniera. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:  

• zgrzewarki do muf termokurczliwych,  
• spawarki do rur stalowych,  
• agregat prądotwórczy.   

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

• Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewożenia rur 
transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów 
towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do granic 
wykorzystania wagonu. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną 
ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 
0oC i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 
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środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 
preizolowanych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy 
należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

• Transport kruszywa 
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapew-
ni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 

Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu.  

5.2. Roboty ziemne  

Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST 01.01.  

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót:  

5.3.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia robót i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej 
ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby 
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania 
robót w strefie tych urządzeń. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

• górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
przylegający teren; 

• powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 
wody poza teren przylegający do wykopu; 

• w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

5.3.2. Przygotowanie podłoża 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia 
lub żwiru z piaskiem o grubości 15 cm, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 15 cm zgodnie 
z dokumentacją projektową.  

5.3.3. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów  
Preizolowane rury i kształtki układa się bezpośrednio w gruncie w wykopach wąskoprzestrzennych na 
podsypce piaskowej o grubości 15 cm. Przed zespawaniem rur stalowych na każdym złączu należy na 
rurę preizolowana wsunąć nasuwkę, która stanowić będzie osłonę izolacji cieplnej złącza. Po zespawaniu 
i wykonaniu prób szczelności należy wykonać izolacją cieplną i hermetyzacją złącz. 
Wykonaną sieć z rur preizolowanych poddać należy odbiorowi technicznemu, a następnie wykonuje się 
zasypkę piaskową o grubości minimum 30 cm powyżej górnej powierzchni izolacji rur. Podsypka 
i zasypka musi być zagęszczona, aby wytworzyć jednorodne warunki pracy rurociągu. Po ustabilizowaniu 
zasypki- pozostała część wykopu uzupełniamy gruntem rodzimym. Minimalne przykrycie rurociągu 
wynosi 70 cm. 
Szczegółowe zasady montażu omówione są w Instrukcjach wykonania i odbioru publikowanych przez 
producentów poszczególnych systemów (wg. Instrukcja wykonania i Odbioru wydana przez producenta 
rur) 

5.3.4 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego  
Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów 
uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  
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5.3.5. Łączenie rur preizolowanych  
Rury stalowe należy łączyć przez spawanie elektryczne przez spawacza posiadającego wymagane 
uprawnienia i świadectwo przeszkolenia u producenta rur preizolowanych. Połączenia spawane należy 
wykonywać przy użyciu atestowanych materiałów. Brzegi do spawania przygotować zgodnie z normą 
PN-75/M-69014 oraz z normą PN-73/M-69015. Połączenia powinny odpowiadać normie PN-92/M-
34031. Wszystkie spawy na całej długości należy poddać badaniom radiologicznym. Dla każdego spawu 
należy sporządzić protokół badania radiologicznego. Gdy podczas montażu zachodzi potrzeba cięcia rury 
należy usunąć rurę zewnętrzną oraz izolację na długości 220mm od końca rury stalowej. Koniec rury 
stalowej należy dokładnie oczyścić z pianki izolacyjnej na całym obwodzie, tak aby podczas spawania nie 
wydzielały się szkodliwe związki chemiczne. Rurę zewnętrzną należy ciąć specjalną piłą do rur z 
alarmem. Przy pracach w temperaturze powietrza poniżej +5oC rurę osłonową należy przed cięciem 
podgrzać łagodnym płomieniem gazowym do temperatury 20-30oC. Należy pamiętać, że ciepło 
stosunkowo wolno przenika w głąb powłoki PE i uważać, by nie dopuścić do miejscowego przegrzania, 
zwłaszcza w miejscach, które będą później zgrzewane. Zaleca się stosowanie specjalnego namiotu 
osłonowego. Rurę osłonową należy ciąć po obwodzie, a następnie wzdłuż rury na skos. Podczas usuwania 
pianki izolacyjnej należy unikać zbytnich naprężeń drutów systemu alarmowego. Przed odsłonięciem 
całego miejsca druty alarmowe należy przeciąć.  

5.3.6. Izolacja połączeń rur preizolowanych  
Złącza rurociągów preizolowanych należy izolować termicznie po wykonaniu próby ciśnieniowej i po 
wykonaniu próby instalacji alarmowej. Podczas mufowania i izolowania złączy rurociągi muszą być 
opróżnione z wody. Prace izolacyjne należy przeprowadzać przy dodatnich temperaturach powietrza 
zewnętrznego. Miejsca izolowania złącz należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi. Zaleca się 
zastosowanie specjalnego namiotu osłonowego. Złącza izolowane są termicznie poprzez wypełnienie muf 
połączeniowych pianką poliuretanową. Zaleca się, by izolacja złączy wykonana została przez dostawcę 
rur preizolowanych.  

5.3.7. Oznaczenie trasy. Oznaczenie rurociągu.  
Na wysokości 20cm nad płaszczem rury należy zakończyć ubijanie obsypki i ułożyć taśmę ostrzegawczą 
z wkładką metalową nad każdym z rurociągów. Rurociągi ciepłownicze znajdujące się w budynku należy 
oznaczyć strzałkami zgodnymi z kierunkiem przepływu medium i w kolorach różnych dla różnych 
mediów. 

5.3.9. Płukanie przyłącza sieci cieplnej  
Rurociągi sieci cieplnej przed wykonaniem próby ciśnieniowej należy poddać płukaniu mieszanką 
wodno-powietrzną. Wodę na potrzeby płukania należy pobrać z hydrantu miejskiej sieci wodociągowej, 
zrzut do studzienki kanalizacji deszczowej (po uprzednim uzgodnieniu z gestorem sieci).  

5.3.10. Przejścia szczelne przez ściany i przejścia pod ławami fundamentowymi  
Do wykonywania przejść szczelnych stosować odpowiednie systemowe pierścienie uszczelniające. Przy 
przechodzeniu rurociągów pod ławami fundamentowymi, stosować rury osłonowe stalowe lub żeliwne o 
długości większej o ok. 1 m od szerokości ławy, tak, by środek rury osłonowej znajdował się pod 
środkiem przekroju ławy.  

5.3.11. Połączenia rurociągów z urządzeniami.  
Rurociągi łączą się z urządzeniami za pomocą połączeń spawanych.  
Zakres i dopuszczalna klasa jakości niezgodności spawalniczych: 
 

Rodzaj badań Zakres badanych spoin Dopuszczalny poziom jakości 
spoin wg PN-EN 25817 

Badania wizualne 
(PN-EN 970:1999) 100% B 

Badania ultradźwiękowe 
(PN-EN 1714:2002) 100% jedną z metod 

nieniszczących 

B 

Badania radiograficzne 
(PN-EN 1435:2001) B 

 

5.3.12. Próba szczelności.  
Przed uruchomieniem instalacji przeprowadzić płukanie rurociągów, a następnie przeprowadzić próby 
ciśnieniowe instalacji. Próby przeprowadzić na ciśnienia wynoszące 4,5 bara (1,5 ciśnienia roboczego). 
Próbę uważa się za udana, jeśli w ciągu całego czasu próby 45 minut do1 godziny nie stwierdza się 
spadku ciśnienia, a szwy nie wykazują przecieku wody i pocenia się. Z przeprowadzonej próby 
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szczelności należy sporządzić protokół. Odbiór i próby należy przeprowadzić w obecności dostawcy 
ciepła.   

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 6. 
Kontrola związana z wykonaniem ciepłociągu powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 
wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń poraz zapewni odpowiedni system i środki techniczne do 
kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary przeprowadzić 
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 
licencje.  

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne  

• Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, 
a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 
wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 
przekazuje Inżynierowi do akceptacji.  

• Wykonawca zobligowany jest przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań.  
• Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.  

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych.  

6.3. Próby sieci ciepłowniczej  

6.3.1. Próba jakości wykonania połączeń spawanych  
Wszystkie połączenia spawane rurociągów sieci cieplnej musza zostać poddane nieniszczącym badaniom 
radiologicznym przy użyciu defektoskopu. Dla każdego spawu należy sporządzić protokół badania spawu 
podpisany przez osobę uprawnioną do wykonywania badań materiałowych. Wyniki badań spawów 
powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i 
Użytkownika.  

6.3.2. Próba szczelności rurociągów  
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń rurociągów nalezy przeprowadzić próby 
szczelności. Próbę szczelności należy wykonać po zakończeniu wszystkich prac montażowych na sieci. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w 
Polskich Normach oraz WTWOR. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować 
następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:  

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami,  
• wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,  
• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi 

przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka,  
• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,  
• profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego 

odcinka,  
• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.  

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:  

• przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może 
być niższa niż 1°C,  

• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,  
• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,  
• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w 

celu ustabilizowania,  
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• po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 
sprawdzać jego poziom,  

• po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla 
wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie 
należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 
24 godziny) w odstępach co 30 minut,  

Próby szczelności przeprowadzić należy na ciśnienie próbne wynoszące minimum 1,5 ciśnienia 
roboczego (zalecane 4,5 bar ). Próbę uważa się za udana, jeśli w ciągu całego czasu próby 45 minut do 1 
godziny nie stwierdza się spadku ciśnienia, a szwy nie wykazują przecieku wody i pocenia się. Z 
przeprowadzonej próby szczelności należy sporządzić protokół. Odbiór i próby należy przeprowadzić w 
obecności dostawcy ciepła.  Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w 
sposób kontrolowany, a przewód powinien być opróżniony z wody. Wyniki prób szczelności powinny 
być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i Użytkownika.  

6.4.3. Próba szczelności muf  
W celu sprawdzenia poprawności wykonania muf na połączeniach rur preizolowanych należy 
przeprowadzić pneumatyczne próby szczelności muf. Próbę szczelności połączeń mufowych należy 
wykonać przed rozpoczęciem piankowania. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań 
związanych z próbami szczelności muf są podane w instrukcjach dostawcy muf. Próbę wykonuje się 
poprzez wtłoczenie do wnętrza mufy powietrza pod ciśnieniem 0,02Mpa, oraz rozpylenie wody mydlanej 
na zamontowanej mufie. Wyniki prób szczelności muf powinny być ujęte w protokołach, podpisanych 
przez przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i Użytkownika. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt. 7. 

7.2. Jednostki obmiaru  

Jednostką obmiarową robót jest :  

• m³ - stabilizacja przekopów, podłoża pod kanały 
• m2 - podsypka pod przewody; izolacja z mat, zabezpieczeni ścian wykopu 
• kpl, szt, odgałęzienie - montażu kształtek, uszczelnienie końców rury ochronnej 
• m -  rury preizolowane, montaż rur stalowych ochronnych, płukanie instalacji, uruchomienie 

rurociagu sieci cieplnych 
• przejście – przejście szczelne 
• złącze – połączenie spawane 
• godzina – odwodnienie wykopu 
• odgałęzienie – montaż trójnika  

Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową. Tam gdzie przewidziano 
w przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją (niezależnie od jednostki) mogą one być 
wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robót 

 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIÓRU ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne wymagania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 8. 

8.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.  
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania 
robót  

• dane geotechniczne  
• dziennik budowy  
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  

8.2.1. Zakres  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  
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• sposób wykonania wykopów pod względem obudowy  
• podłoża do budowy rurociągu, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości 

ułożenia  
• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu  
• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności  
• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi  
• ułożenia przewodu na podłożu  
• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów  
• szczelności przewodów na infiltrację  
• materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia  

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Wyniki z 
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy.  

8.3. Odbiór techniczny końcowy  

Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• dokumenty jak przy częściowym  
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu  
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów  
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej  

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek  
• aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia  
• protokoły badań szczelności całego przewodu  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania 
ogólne” (45000000-7) pkt 9. Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami kontraktu, obmiarem robót.  
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej specyfikacji.  
Zakres robót jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.  
 
Cena wykonania robót obejmuje:  

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,  
• opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z 

uzgodnieniem i inne,  
• odwodnienie wykopu 
• wykonanie prac objętych specyfikacją,  
• koszty badań i pomiarów,  
• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,  
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.  
• Wykonanie prób szczelności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa lub w innej jednostce  podana przez Wykonawcę w 
odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypełnionego Przedmiaru Robót] –  oraz (w przypadku 
braku takich pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogólne budowy. Różnice w ilości robót zawarte w 
kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilościach robót pomiarowych nie są podstawą zmiany ceny 
ryczałtowej i stanowią ryzyko Wykonawcy 
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 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

• PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków – wymagania i obliczenia  
• PN-90/8864-46 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy 

odbiorze  
• PN-93/B-02023 Izolacja cieplna – warunki wymiany ciepła i własności materiałów – słownik  
• PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, aparatury i urządzeń  
• PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania  
• PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem  
• PN-92/M-34031 Rurociągi pary o wody gorącej. Ogólne wymagania i badania  
• PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymania i 

badania techniczne przy odbiorze  
• PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe  
• BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania  
• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze  
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze  

10.2. Inne dokumenty  

• ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach 
odwadniających i kanalizacyjnych.  

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994  

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo 
Ogólne.  

• Warunki Techniczne Projektowania, Wykonania i Eksploatacji Sieci Ciepłowniczych z Rur i 
Elementów Preizolowanych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – 
Instalacje sanitarne i przemysłowe.  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze 
państwowe, jak i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , które w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie przygotowywania i realizacji robót . 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-02.02.01 –WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

(45332200-5) 
1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących wykonania wewnętrznej instalacji wodociągowej w ramach termomodernizacji i remontu 
budynku administracyjno-mieszkalnego. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu instalacji wodociągowych z 
tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań 
odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania i sposobów ich oceny, wymagań 
dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbiorów. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem nastepujących robót i instalacji:  

• roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd, przekucia ścian i 
stropów, osadzenie przepustów, wiercenie mechaniczne otworów  

• Instalacji wody zimnej 
• Montaż armatury 
Niezbędne rysunki warsztatowe wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi 
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami 
kontraktu.  

• 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. 

• Wewnętrzna instalacja wodociągowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci 
wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za wejściem wodociągu do budynku,  

• Instalacja wodociągowa wody ciepłej - instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 
zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

• 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. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w specyfikacji technicznej ST00 punkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
kontraktu.  
Wykonana instalacja powininna spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności: 
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• bezpieczeństwa konstrukcji 
• bezpieczeństwa pożarowego 
• bezpieczeństwa użytkowania 
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
• ochrony przed hałasem i drganiami 
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 
wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem 
ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej Ustawy o 
Prawie Budowlanym, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  
Ponadto Instalacja powinna być wykonana, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu 
użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania. Dobrane materiały, 
urządzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogą być zastąpione innymi równorzędnymi o 
parametrach zgodnych z przyjętymi w projekcie. Na zamianę należy uzyskac akceptacje inwestora. 
Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnienia. Instalacje wykonać zgodnie z 
wytycznymi producenta rur. Montaż urządzeń prowadzić wg wytycznych dostawców. 
Niezbędne rysunki warsztatowe wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 2. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.  
Produkty optymalne stanowią podstawę do określenia ewentualnych produktów równoważnych 

2.l. Przewody 

Przewody wody zimnej od wejścia do budynku zostaną wykonane z rur wielowarstwowych PERT AL. 
PERT. Za optymalne uważa się rurociągi z rur firmy Tweetop. Rury i kształtki dopuszczono aprobatą 
AT/98-02-0564 i wykonane zgodnie z DIN 8077/78. 
Produkty optymalne stanowią podstawę do określenia ewentualnych produktów równoważnych. 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji hydrantowej powinny 
odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać decyzje 
dopuszczajce je do stosowania w budownictwie wydane przez COBRTI INSTAL.  

2.2. Izolacja  

Wejście wodociągu do budynku należy wykonać, jako wodo i gazoszczelne. Instalacja wody zimnej 
zabezpieczona przeciw roszeniu otulin typu Armaflex (gr. 11mm). Grubości izolacji instalacji cwu oraz 
cyrkulacyjnej muszą być zgodne z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. (stan prawny 1 styczeń 2014r.)   
Minimalna grubość izolacji cieplnej: 
 

Lp. Średnica rurociągu Grubość izolacji 
1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm Równa średnicy 
wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub 
stropy, skrzyżowania przewodów 

½ wymagań  
z poz. 1-4 

6 
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami 
różnych użytkowników 

½ wymagań  
z poz. 1-4 

2.3 Armatura  
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową . 

• Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów muszą spełniać wymagania określone w 
odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany został w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji. 

• Armatura czerpalna wg wyboru inwestora. Za optymalne uważa się armaturę firmy Grohe, Oras, 
Delabie i Rada 
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• zawory motylkowe - międzykołnierzowe  

              maksymalne ciśnienie robocze 1,0MPa 
              maksymalna temperatura robocza 110°C 

• zawory kulowe mufowe   

              maksymalne ciśnienie robocze 1,0MPa 
              maksymalna temperatura robocza 110°C 

• zawory bezpieczeństwa membranowe 3 bary,  
• zawory spustowe kulowe. 

              maksymalne ciśnienie robocze 1,0MPa 
              maksymalna temperatura robocza 110°C 
Produkty optymalne stanowią podstawę do określenia ewentualnych produktów równoważnych 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armatura sieci 
wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi spełniać warunki określone w 
następujących normach:PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-
75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,  

2.5. Dokumentacja  

Rury i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiadać 
aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie.  

2.6. Składowanie 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę.  

2.6.1. 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 3m, 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. 10cm, 
grubości min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane 
wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 
7 warstw rur i 1,5m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

2.6.2. 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. 

2.7. Zabezpieczenia ppoż. 
Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego projektuje się o odporności 
ogniowej równej odporności ogniowej przegrody z wykorzystaniem materiałów posiadajcych Certyfikat 
Zgodności oraz Aprobatę Techniczną. Izolacje cieplne rurociągów należy wykonać w sposób 
nierozprzestrzeniajcy ognia. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 3.  
Wykonawca przystępujący do prac montażowych wymienionych w p.1.3 zobowiązany jest do używania 
jedynie z takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 
zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
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transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Ponadto sprzęt jest pełnosprawny oraz odpowiada 
przepisom bhp obowiązującym zarówno przy wykonywaniu robót montażowych jak i przy transporcie 
materiałów z magazynu przyobiektowego do strefy montażowej.   

3.2. Sprzęt wymagany do wykonania robót montażowych.  
Instalacje rurowe wykonane z rur PP wykonć należy przy użyciu sprzętu firmowego zalecanego przez 
producenta rur, przy użyciu firmowych zgrzewarek. Rury ciąć należy przecinakami krążkowymi 
firmowymi.  
Instalacje rurowe z rur stalowych ocynkowanych prefabrykować należy przy pomocy gwintownic 
stacjonarnych. Gwinty czyścić za pomoc szczotki drucianej. Montaż rur wykonywać za pomoc narzędzi 
ręcznych.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.   
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

4.2.  Transport materiałów.  

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

4.2.2. Armatura  
Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować 
w magazynach zamkniętych. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach  zamkniętych w pojemnikach.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu.  

5.2. Roboty przygotowawcze.  

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru).  
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur, armatury, przyborów i innego wyposażenia pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych 
nie wolno używać.  
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych 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 wodociągowych, 
• wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

5.3. Roboty montażowe 
Po wykonaniu czynności przygotowawczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego 
montażu rur, kształtek i armatury. Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na 
ścianach (natynkowe), w szachtach, w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych. 
Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych z 
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tworzywa sztucznego. 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 2cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 
• co najmniej o 1cm przy przejściu przez strop, 

oraz powinny być dłuższe niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej strony, a przy przejściu 
przez strop powinny wystawać około 2cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku na stropie. W 
tulejach ochronnych nie powinny znajdować się żadne połączenia rur. Przewody wodociągowe z rur PP 
powinny być prowadzone: 

• poniżej przewodów elektrycznych w odległości minimum 10cm, 
• poniżej przewodów gazowych  
• w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w 
jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 

5.3.1. 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. 

5.3.2. Układanie przewodów w szachtach instalacyjnych 
Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających 
odgałęzienia. 

5.3.3. 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. 

5.3.4. Połączenia rur i kształtek  
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 
podanych w pkt. Połączenia rur i kształtek należy wykonać jako połączenie zgrzewane   (polifuzja 
termiczna), kołnierzowe, lub za pomocą łączników przejściowych, zaciskowych oraz łączników z 
gwintami mosiężnymi. 

5.3.5. 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 aktualnych 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. 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. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem 
 

Nazwa przyboru 

Wysokość 
ustawienia 

armatury czerpalnej 
nad podłogą 

Wysokość górnej 
krawędzi przedniej 
ścianki przyboru nad 

podłogą 

Wysokość ustawienia: 
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- m m m 

zlew 0,75 - 0,95 0,50 - 0,60 

armatury czerpalnej nad 
górną krawędzią 
przedniej ścianki 

przyboru 0,25 - 0,35 

zlewozmywak do 
pracy stojącej 1,10 - 1,25 0,85 - 0,90 

zlewozmywak do 
pracy siedzącej 1,00 - 1,10 0,75 

umywalka 1,00 - 1,15 0,75 - 0,80 
 
Wysokość ustawienia armatury ściennej 

Nazwa przyboru 
 

Wysokość ustawienia: 
m 

wanna armatury czerpalnej nad górną krawędzią wanny 0,10 * 0,18 

natrysk 

armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku 1,00 * 1,50 

główki natrysku stałego górnego nad posadzką brodzika natrysku, 
licząc od sitka główki 2,10 * 2,20 

główki natrysku stałego bocznego nad posadzką brodzika natrysku, 
licząc od sitka główki 1,80 * 2,00 

basen do mycia nóg armatury czerpalnej nad górną krawędzią basenu do mycia nóg 
0,10 * 0,15 

poidełko dla dzieci wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,65 * 0,75 

poidełko dla 
dorosłych wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,80 * 0,90 

Ciśnieniowy zawór 
spłukujący osi wylotu podejścia czerpalnego nad posadzką 1,10 

5.3.6. Podpory 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja 
i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie 
od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i 
przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować 
podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych 
powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.   
Maksymalny odstęp między podporami przewodów: 
 

Poz. 
Materiał rury 

Średnica nominalna rury Przewód montowany w instalacji 
 wody cieplej wody zimnej 
 
 pionowo m inaczej m pionowo m inaczej 

m 
PP-R; 

 
 
 
 
 

DN20 0,8 0,6 1,0 0,8 
DN25 0,9 0,7 1,1 0,8 
DN32 1,1 0,8 1,3 1,0 
DN40 1,2 0,9 1,4 1,1 
DN50 1,3 1,0 1,6" 1,2 
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DN63 1,5 1,2 1,8" 1,4 
DN75 1,7" 1,3 2,0" 1,5 
DN90 1,9" 1,4 2,1" 1,6 

DN110 2,0" 1,6 2,4" 1,8 
" lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych w instalacji wodociągowej  

Materiał Średnica nominalna rury Przewód montowany 
 
 

 
 

pionowo" inaczej 
 
 

 
 

m m 
1 2 3 4 

stal węglowa zwykła ocynkowana;  
stal odporna na korozję; 

 
 
 
 
 
 
 

DN10 do DN20 2,0 1,5 
DN25 2,9 2,2 
DN32 3,4 2,6 
DN40 3,9 3,0 
DN50 4,6 3,5 
DN65 4,9 3,8 
DN80 5,2 4,0 

DN100 5,9 4,5 
" lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

5.4. Próby odbiory i uruchomienie instalacji.  
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalacje należy dokładnie 
odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 6. 
Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych". 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 11 
godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 
0,6bara, 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 0,2bara - 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). 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 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 
wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt. 7. 

• długość rurociągów mierzy się w wzdłuż ich osi 
• armaturę łączoną na gwint i łączniki liczy się z podziałem na rodzaj i średnicę króćców 
• do długości rurociągów nie wlicza się wydłużek i urządzeń 
• zwężki (redukcje) wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach 
• urządzenia dzieli się ze względu na ich przeznaczenie i rodzaj 

7.2. Jednostki obmiaru  

Jednostką obmiarową robót jest :  

• m³ - stabilizacja przekopów, podsypka pod przewody, ręczne przebicia przez stropy i ściany, 
wykucię wnęk i bruzd 

• km – roboty pomiarowe 
• kpl, szt – montaż armatury, urządzeń, prób szczelności 
• m -  montaż rur; 
• m2 – izolacja z mat 
• złącze - montaż kształtek 

Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową. Tam gdzie przewidziano 
w przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją (niezależnie od jednostki) mogą one być 
wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robót 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIÓRU ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne wymagania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 8. 

8.2. Odbiór częściowy  
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory częściowe:  

• przejścia dla przewodów przez ściany  (umiejscowienie i wymiary otworów).    
• z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.  

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania 
robót  

• dziennik budowy  
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  

8.3. Odbiór techniczny końcowy  
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.  
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji wodociągowej w budynku.  
 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 

• zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 
• instalację wypłukano, napełniono i odpowietrzono, 
• dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem  pozytywnym, 
• zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową 

zapewniającą uzyskanie założonych parametrów, 
• zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt 

pracy instalacji i spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań 
związanych z oszczędnością energii. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
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• projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy), 

• dziennik budowy, 
• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia 

na budowę i przepisami, 
• obmiary powykonawcze, 
• protokóły odbiorów technicznych-częściowych, 
• protokóły wykonanych badań odbiorczych, 
• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

instalacje, 
• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
• instrukcję obsługi instalacji 

W ramach odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym, 
• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia odstępstwa, 

• sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
• sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny instalacji. W 
ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 
instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi 
przyczynami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania 
ogólne” (45000000-7) pkt 9. Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami kontraktu, obmiarem robót.  
Cena wykonania robót obejmuje:  

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,  
• opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych,  
• wykonanie prac objętych specyfikacją,  
• koszty badań i pomiarów,  
• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,  
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa lub w innej jednostce  podana przez Wykonawcę w 
odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypełnionego Przedmiaru Robót] –  oraz (w przypadku 
braku takich pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogólne budowy. Różnice w ilości robót zawarte w 
kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilościach robót pomiarowych nie są podstawą zmiany ceny 
ryczałtowej i stanowią ryzyko Wykonawcy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

• PN-89/M-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury (klasyfikacja ciśnienia i temperatur 
dla armatury przemysłowej i rurociągów 

• PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
• PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania  
• PN-86/M-75198 Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania 
• BN-82/8976-50 Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Ogólne wymagania i badania 
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• BN-72/8976-52 Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Rury ochronne 
• PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia 
• PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
• PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
• PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
• PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
• PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania 
• PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 
• PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
• PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
• PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników 
• PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

10.2. Inne dokumenty 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo 
Ogólne.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – 
Instalacje sanitarne i przemysłowe.  

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań 
technicznych COBRTI INSTAL. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze 
państwowe, jak i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , które w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie przygotowywania i realizacji robót . 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-02.02.02 –WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI 

SANITARNEJ (45332300-6) 
1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących wykonania wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach termomodernizacji i remontu 
budynku administracyjno-mieszkalnego. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiające i mające na celu budowę instalacji kanalizacji 
saniatrnej. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 
zakresie przygotowania i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbiorów. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:  

• roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd, przekucia ścian i 
stropów, osadzenie przepustów, wiercenie mechaniczne otworów  

• montażu przewodów i kształtek PVC;  
• montażu rur osłonowych 
• montażu syfonu z tworzywa sztucznego 
• montażu czyszczaków z PVC kanalizacyjnych,  
• Montażu wyposażenia sanitarnego  

Niezbędne rysunki warsztatowe wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i 
EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.  

• Instalacja kanalizacyjna - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzenia 
ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej  

• podejście - przewód łączący przybór sanitarny z przewodem spustowym lub odpływowym  
• pion (przewód spustowy) - przewód służący do odprowadzania scieków z podejść kanalizacyjnych 

do przewodu odpływowego  
• poziom (przewód odpływowy) - kanał doprowadzający ścieki opadowe do kanału zbiorczego.  
• przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
specyfikacji technicznej ST00 punkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami kontraktu.  
Wykonana instalacja powininna spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji 
• bezpieczeństwa pożarowego 
• bezpieczeństwa użytkowania 
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
• ochrony przed hałasem i drganiami 
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań 
przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem ewentualnych 
odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej Ustawy o Prawie Budowlanym, a 
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także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  
Ponadto Instalacja powinna być wykonana, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w 
sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania. Dobrane materiały, urządzenia i armatura 
firm wymienionych w projekcie mogą być zastąpione innymi równorzędnymi o parametrach zgodnych z 
przyjętymi w projekcie. Na zamianę należy uzyskac akceptacje inwestora. Wszystkie instalacje wodne muszą 
być poddane próbie ciśnienia. Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. Montaż urządzeń 
prowadzić wg wytycznych dostawców. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 2. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. 
Produkty optymalne stanowią podstawę do określenia ewentualnych produktów równoważnych 

2.1. Kanalizacja sanitarna bytowa  
Ścieki z poszczególnych przyborów sanitarnych w budynku zostan odprowadzone rurociągami prowadzonymi 
pod posadzką piwnicy do sieci kanalizacji zewnętrznej. Kanalizacje sanitarna odprowadzajca ścieki z węzłów 
sanitarnych wykonać z rur i kształtek PVC.  Na pionach czyszczaki z dostępem do nich poprzez otwory 
rewizyjne w ścianach.  
Wejście rurocigów do budynku wykonane, jako wodo- i gazoszczelne. Przejścia instalacyjne przez przegrody 
oddzielenia przeciwpożarowego o odporności ogniowej równej odporności ogniowej tego oddzielenia. 

2.2. Dokumentacja  
Rury i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiadać 
aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie.  

2.3. Składowanie 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli przez inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
wykonawcę.  

2.3.1. Rury PVC 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 
temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w 
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając 
przewietrzanie. 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o 
grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość 
stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur, 
powodując ich deformację. 
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone 
odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ podatność 
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta 

2.3.2. Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

2.3.3. Ceramika sanitarna 
Ceramika sanitarna wg wyboru inwestora. Za optymalne uważa się ceramikę firmy Koło seria Nova Pro. 
Produkty optymalne stanowią podstawę do określenia ewentualnych produktów równoważnych 

2.4. Zabezpieczenia ppoż. 
Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego projektuje się o odporności ogniowej 
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równej odporności ogniowej przegrody z wykorzystaniem materiałów posiadajcych Certyfikat Zgodności oraz 
Aprobatę Techniczną. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 3.  
Wykonawca przystępujący do prac montażowych wymienionych w p.1.3 zobowiązany jest do używania jedynie 
z takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. Ponadto sprzęt jest pełnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowiązującym 
zarówno przy wykonywaniu robót montażowych jak i przy transporcie materiałów z magazynu przyobiektowego 
do strefy montażowej.   

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót.   
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego w terminie przewidzianym 
kontraktem. 

4.2.  Transport materiałów.  

4.2.1.  Rury i kształtki 
Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej wysokości burt  
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur, należy przy ich 
transporcie zachować następujące wymagania: 

• przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 st. C 
• wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m 
• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami 

4.2.2. Elementy wyposażenia  
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać 
w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji 
budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na 
budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu.  

5.2. Roboty przygotowawcze.  
Projektowane osie instalacji kanalizacji sanitarnej powinna być oznaczona w sposób trwały i widoczny. Punkty 
na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki 
osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i trójniku oraz należy wykonać wykopy ręczne wewnątrz 
budynku.  
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).  
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury, 
przyborów i innego wyposażenia pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej należy: 

• wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i przyborów, 
• 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. 
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5.3. Roboty montażowe 
Po wykonaniu czynności przygotowawczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego montażu 
rur, kształtek. Technologia budowy trasy rurociągów musi gwarantować utrzymanie kierunku i spadków 
przewodów. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 
trasy od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki kolektora powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową. Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92B-10735.  
Poziomy w wykopach posadowić na podsypce z piasku zwykłego grubości 15 cm z formowaniem łożyska na 
rurę. Obsypkę i zasypkę rur wykonać piaskiem zwykłym bez grud i kamieni (max wielkość ziaren 20 mm). 
Obsypkę wykonać warstwami o gr. do 1/3 średnicy rury (lub 0,1 ÷ 0,3 m) zagęszczając każdą warstwę. Zasypkę 
wykonać warstwami grubości max 0,3 m z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. Stopień 
zagęszczenia zasypki powinien wynosić: I = 90% Proctor. Mechaniczne zagęszczanie piasku nad rurą można 
rozpocząć dopiero wtedy gdy nad jej wierzchem znajduje się przynajmniej 30 cm piasku. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy 
przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić 
czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu| i składowania. Rury należy układać zawsze kielichami w 
kierunku przeciwnym do spadku. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w 
celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ 
za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej 
nie może przekraczać + -20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie 
może przekraczać + -1 cm. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zabrudzeniem - dotyczy to prac murarsko tynkarskich. Rury z PVC 
można układać przy temperaturze powietrza od OoC do +30oC. Osie łączonych odcinków rur muszą się 
znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. Rury 
z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym 
pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie 
przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

• przycinanie rur,  
• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.  

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15°. 
Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal 
prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć 
głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury 
specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury 
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy 
średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie 
powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Należy 
przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te 
powinny być podane przez producenta. 
Rurociągi z PVC mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach (natynkowe), w szachtach, w bruzdach ścian 
(podtynkowe) lub warstwach podłogowych. Wszystkie przejścia kanałów przez przegrody budowlane należy 
prowadzić w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. 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 2cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 
• co najmniej o 1cm przy przejściu przez strop, 

oraz powinny być dłuższe niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej strony, a przy przejściu przez 
strop powinny wystawać około 2cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku na stropie. W tulejach 
ochronnych nie powinny znajdować się żadne połączenia rur.  
Piony kanalizacyjne należy mocować do ścian za pomocą uchwytów stosując minimum 2 uchwyty na 
kondygnację. Na pionach należy zamontować czyszczaki kanalizacyjne zapewniając dla nich dostęp przez 
obudowę przy pomocy drzwiczek rewizyjnych, o wym. min 0,2 x 0,2 m. Odpowietrzenie kanalizacji wykonać 
przez rury wywiewne wyprowadzone nad dach oraz za pomocą systemowych zaworów napowietrzających. 

5.4. Podłączenia przyborów 
Przed przystąpieniem do montażu przyborów należy dokonać oględzin powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. 
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w 
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stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań aktualnych norm.  
Montowane przybory i urządzenia sanitarne łączone z kanalizacją należy wyposażyć w indywidualne syfony. 
Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność zasysania wody z syfonu podczas spływu 
wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń.  

5.5. Próby odbiory i uruchomienie instalacji.  
Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację  
i infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, prawidłowości 
spadków. Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać piaskiem. 
Próbę szczelności przewodów grawitacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735  
Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
W trakcie montażu rurociągów na bieżąco sprawdzać należy jakość złączy. Należy zwrócić szczególą uwagę na 
sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha sprawdzając czystość wgłębienia kielicha, ścisłość 
przylegania uszczelki do wgłębienia. Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem rurocigów, 
w których prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnętrznej jak następuje:  
- podejścia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewntrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie 
swobodnego przepływu przez nie wody 
- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na 
szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 
Przeprowadzić również sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną oraz z 
zapisami w dzienniku budowy i czy użyte materiały są zgodne z normami. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 6. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, 
jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie.  
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową, 
badania wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, 
ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu 
przed korozją. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt. 7. 

7.2. Jednostki obmiaru  
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: 

• m³ - stabilizacja przekopów, podsypka pod przewody, ręczne przebicia przez stropy i ściany, 
wykucię wnęk i bruzd 

• kpl, szt – montaż przyborów, kształtek, urządzeń i wyposażenia, prób szczelności 
• m -  montaż rur; 
• studnia – wykonanie studni kanalizacyjnej 
• 0,5m – nakład na każde 0,5 różnicy głębokości studni rewizyjnej z kręgów betonowych 

Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową. Tam gdzie przewidziano w 
przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją (niezależnie od jednostki) mogą one być wykorzystane do 
obmiaru/szacowania zaawansowania robót 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIÓRU ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne wymagania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on być dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. Gotowość 
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danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia 
Inspektora, który dokonuje odbioru. 

8.3. Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót 

Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania 
robót  

• dziennik budowy  
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  

8.3. Odbiór techniczny końcowy  

Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.  
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji w budynku.  
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 
robót, 

• dziennik budowy,  
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

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

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  

• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek.  
• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia).  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania 
ogólne” (45000000-7) pkt 9. Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami kontraktu, obmiarem robót.  
Cena wykonania robót obejmuje:  

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,  
• opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych,  
• wykonanie prac objętych specyfikacją,  
• koszty badań i pomiarów,  
• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,  
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa lub w innej jednostce  podana przez Wykonawcę w odpowiedniej 
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypełnionego Przedmiaru Robót] –  oraz (w przypadku braku takich pozycji) 
w wykazie cen w pozycji koszty ogólne budowy. Różnice w ilości robót zawarte w kosztorysach ofertowych a 
rzeczywistych ilościach robót pomiarowych nie są podstawą zmiany ceny ryczałtowej i stanowią ryzyko 
Wykonawcy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

• PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
• PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
• PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze 
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• DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 

• Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia 
• Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i 

powiązane rozporządzenia 
• Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia 
• Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
• Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r. 
• Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r. 
• Dz.U.01.118.1263 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas 

eksploatacji maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych 

• Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia 

10.2. Inne dokumenty 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo 
Ogólne.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – 
Instalacje sanitarne i przemysłowe.  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe, jak i 
lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , które w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie przygotowywania 
i realizacji robót . 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-02.08 – INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

(45331100-7) 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących wykonania instalacji centralego ogrzewania w ramach termomodernizacji i remontu budynku 
administracyjno-mieszkalnego. 

1.2. Zakres zastosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiające i mające na celu budowę instalacji centralego 
ogrzewania. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań w zakresie przygotowania i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania instalacji 
oraz ich odbiorów. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:  
• roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd, przekucia ścian i stropów, 
osadzenie przepustów, wiercenie mechaniczne otworów  
• Montaż grzejników elektrycznych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi 
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami 
kontraktu.  

• Instalacja ogrzewcza wodna 
Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą 
instalacyjną,  wraz  z  armaturą,  pompami  obiegowymi  i  innymi  urządzeniami  (w  tym 
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), 
oddzielony zaworami od źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać 
się z części wewnętrznej i części zewnętrznej 

• Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej 
Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji 
ogrzewczej zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji lub 
źródła ciepła. 

• Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej 
Część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza obsługiwanym budynkiem, występująca w 
przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania 
parametrów czynnika grzejnego. 

• Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego 
Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 

• Instalacja centralnego ogrzewania wodna 
Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia 
wody instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego 
budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 

• Woda instalacyjna (czynnik grzejny) 
Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę 
zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 

• Źródło ciepła 
Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z 
kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 

• Ciśnienie robocze instalacji, 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) 
przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie 
może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 
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• Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w 
najniższym punkcie instalacji. 

• Ciśnienie próbne 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 

• Ciśnienie nominalne PN 
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia 
równej 20 °C. 

• Ciśnienie robocze urządzenia 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy z 
uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu 
zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 

• Temperatura robocza, trob  
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, 
która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej 
punkcie. 

• Średnica nominalna (DN lub „d”) 
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla 
rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w 
milimetrach. 

• Nominalna grubość ścianki rury („e”) 
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej 
grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

• Temperatura  awaryjna,  ta  -  dla  instalacji   wykonanej   z  przewodów z tworzywa sztucznego 
Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może 
wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i 
zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. 

• Trwałość instalacji - wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego 
Dla przewodów z tworzyw sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i 
temperatury podano w ZAT - zaleceniach do udzielania aprobat technicznych (patrz p. 2 WTWiO). 
Przyjmuje się ją przy założeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem sum 
czasów pracy w określonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z 
przewodów z tworzywa sztucznego może występować sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-
letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie może przekroczyć 
trzech godzin. Dłuższe okresy awarii mogą spowodować ograniczenie trwałości instalacji 
wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
kontraktu.  
Wykonana instalacja powininna spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności: 
• bezpieczeństwa konstrukcji 
• bezpieczeństwa pożarowego 
• bezpieczeństwa użytkowania 
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
• ochrony przed hałasem i drganiami 
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 
Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 
wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem 
ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej Ustawy o 
Prawie Budowlanym, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  
Ponadto Instalacja powinna być wykonana, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu 
użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania. Dobrane materiały, 
urządzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogą być zastąpione innymi równorzędnymi o 
parametrach zgodnych z przyjętymi w projekcie. Na zamianę należy uzyskac akceptacje inwestora. 
Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnienia. Instalacje wykonać zgodnie z 
wytycznymi producenta rur. Montaż urządzeń prowadzić wg wytycznych dostawców. 
Produkty optymalne stanowią podstawę do określenia ewentualnych produktów równoważnych. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 2. 

Produkty optymalne stanowią podstawę do określenia ewentualnych produktów równoważnych. 

2.2. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:  

Rurociągi 
Za optymalne uważa się rurociągi z rur wielowarstwowych typu PERT AL. PERT firmy Tweetop. Rury i 
kształtki dopuszczono aprobatą AT/98-02-0564 i są wykonane zgodnie z DIN 8077/78. 
 
Zawory regulacyjne 
Za optymalne uważa się zawory STAD (przy średnicach do DN50), STAF (przy średnicach od DN65) 
oraz STS (przy średnicach do DN50) firmy TA Hydronics. 
 
Grzejniki 
Za optymalne uważa się grzejniki stalowe płytowe serii VK-Universal firmy Brugman. Grzejniki 
wykonane z blachy zgodnej z PN-EN 442. Grzejniki w wykonaniu higienicznym Seri Higienic firmy 
Brugman. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i i miejscach, w których intensywnie używa 
się środków, preparatów i detergentów dezynfekujących  należy stosować grzejniki podwójnie 
ocynkowane serii Universal firmy Brugman. 
 
Zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi 
Za optymalne uważa się zawory grzejnikowe z nastawą wstępną serii RA2000 firmy Danfoss. Za 
optymalne uważa się głowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem gazowym serii RA, RTD Inova 
firmy Danfoss. 
 
Izolacja  
Szczegółowy opis izolacji grzewczej podano w specyfikacii dotyczacej robót izolacyjnych nr ST02.10 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub programie 
realizacji, zaakceptowanym przez inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera.  
Do montażu rurociągów używa się narzędzi: 
• umożliwiających obcięcie rur (piły, nożyce itp.) 
• pomiarowych (linie, kątomierze itp.) 
• do wyznaczania cięcia (ołówki techniczne itp.) 
• do zgrzewania (zgrzewarki ręczne) 
Do montażu zaworów regulacyjnych oraz zaworów grzejnikowych używa się narzędzi 
• umożliwiających obcięcie rur (piły, nożyce itp.) 
• pomiarowych (linie, kątomierze itp.) 
• do wyznaczania cięcia (ołówki techniczne itp.) 
• do przygrzania kształtek przejściowych (zgrzewarki ręczne) 
• do wkręcania zaworów (klucze francuskie itp.) 
Do montaży zaworów o połączeniach kołnierzowych używa się narzędzi: 

• umożliwiających obcięcie rur (piły, nożyce itp.) 
• pomiarowych (linie, kątomierze itp.) 
• do wyznaczania cięcia (ołówki techniczne itp.) 
• do przygrzania kształtek kołnierzowych (zgrzewarki ręczne) 
• do skręcenia kołnierzy (klucze) 

Do montażu grzejników używa się narzędzi: 
• umożliwiających zawieszenie uchwytów montażowych (wiertarki, klucze, śrubokręty itp.) 
• umożliwiających rozkręcenie i skręcenie żeber (klucze do grzejników) 

Wszelki sprzęt i maszyny do wykonania robót muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla 
Wykonawcy oraz osób trzecich. Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i 
eksploatacji sprzętu (jeżeli wymóg takowych istnieje dla konkretnego sprzętu). 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Elementy instalacji oraz rurociągi należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się za pomocą pasów lub 
linek. Grzejniki należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się za pomocą pasów lub linek. Inne 
materiały czy przedmioty, mogące w trakcie transportu przemieścić się i uszkodzić grzejniki, należy 
przymocować. Grzejniki zabezpieczyć przed zawilgoceniem. 
Wszelkie środki transportu stosowane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla 
Wykonawcy oraz osób trzecich. Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji 
środków transportu (jeżeli wymóg takowych istnieje dla konkretnego środka transportu). 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu.  

5.3. Regulacja układu 
Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury 
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy regulatorów różnicy 
ciśnienia,  nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych 
zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu 
szczelności instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy 
wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny 
skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony na 
każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy dokonać 
zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 

5.4. Montaż grzejników 

Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem 
możliwości jego odpowietrzania. Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z 
instrukcją producenta grzejnika. Grzejniki członowe lub modułowe aluminiowe należy montować na 
wspornikach ściennych i mocować dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcją producenta grzejników. 
Grzejniki członowe żeliwne i stalowe należy montować na wspornikach ściennych i mocować dodatkowo 
uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadać na nie więcej niż 5 członów grzejnika żeliwnego i nie 
więcej niż 7 członów grzejnika stalowego, lecz nie mniej niż dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. 
Wyjątek stanowią grzejniki składające się z dwóch członów, które należy montować na jednym 
wsporniku i jednym uchwycie. Grzejniki rurowe żebrowe, ożebrowane i gładkie należy mocować stosując 
jeden wspornik na 1 m długości grzejnika, lecz nie mniej niż dwa wsporniki na jeden grzejnik. W 
grzejnikach wielorzędowych wsporniki powinny podtrzymywać najwyższy rząd grzejnika, przy czym 
należy zastosować co najmniej jeden dodatkowy wspornik podtrzymujący rząd najniższy. Konwektor 
należy montować zgodnie z instrukcją producenta konwektora. Grzejniki rurowe gładkie w układzie 
pionowym należy mocować do ściany przynajmniej w dwóch miejscach wspornikami lub uchwytami. 
Grzejniki można montować na dostosowanych do nich  tojakach podłogowych, stosując odpowiednio 
wymienione powyżej zasady. Grzejniki, których montaż w kanale podpodłogowym dopuszcza producent, 
należy montować w tym kanale zgodnie z instrukcją producenta grzejnika lub zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe 
powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się 
całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 
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Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych: 
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członowy żeliwny, stalowy lub aluminiowy 5 

7 
7 

30 
15 

25 płytowy stalowy 51)2) 

rurowy gładki lub ożebrowany 5 10 15 

l) w pomieszczeniach zakładu opieki zdrowotnej grzejniki powinny być instalowane nie niżej niż 12 cm 
od podłogi i nie bliżej niż 6 cm od lica ściany wykończonej, a w pomieszczeniach o podwyższonej 
aseptyce minimum 10 cm od lica ściany wykończonej; grzejniki powinny być gładkie, łatwe do 
czyszczenia 
2) dopuszcza się mniejszą odległość grzejnika płytowego stalowego od ściany, jeżeli odległość ta 
wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta 
grzejnika 
 
Grzejnik, którego budowa to umożliwia, można łączyć krzyżowo (zasilanie i powrót po przeciwnych 
stronach grzejnika). Krzyżowo należy łączyć grzejnik dla którego taki sposób łączenia jest wymagany w 
projekcie technicznym oraz grzejnik długi (np. członowy grzejnik składający się z więcej niż 20 
członów), jeżeli jest to technicznie możliwe. Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub 
uszkodzeniem do czasu zakończenia robót wykończeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie 
nie jest możliwe, zamiast grzejnika należy zainstalować grzejnikowy szablon montażowy połączony z 
gałązkami grzejnikowymi w celu umożliwienia przeprowadzenia badania szczelności instalacji. Jeżeli 
badanie to będzie przeprowadzane wodą, grzejnikowe szablony montażowe powinny być wyposażone w 
odpowietrzniki miejscowe. Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami 
grzejnikowymi w sposób umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia 
wykończenia przegród budowlanych, w których lub na których gałązki te są prowadzone. Przyłączenie 
grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy poniżej przewodów rozdzielczych) należy 
wyposażyć w armaturę spustową. 

 6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 6. 

6.1. Odbiór materiałów lub wyrobów przeznaczonych do wykonywania kotłowni 

Zastosowane materiały lub wyroby powinny być identyfikowane na podstawie etykiety na opakowaniu 
lub innego dokumentu bezpośrednio związanego z dostawą. Etykieta lub dokument związany z dostawą 
powinny zawierać co najmniej: 
• nazwę i znak producenta 
• nazwę i typ wyrobu 
• numer partii i datę produkcji 
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• znak kontroli jakości producenta 
Do każdej dostawy materiałów powinien być dołączony certyfikat lub deklaracja zgodności 
dostarczanych materiałów z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

6.2. Ogólne cechy zewnętrzne materiałów lub wyrobów 

Wygląd i wykonanie materiałów lub wyrobów być zgodne z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm 
lub aprobat technicznych. 
Materiały lub wyroby powinny być dostarczane w stanie nieuszkodzonym tj. powierzchnie oraz 
krawędzie wyrobów powinny być gładkie, równe i bez uszkodzeń. 
Materiały lub wyroby powinny być odpowiednio opakowane w sposób zabezpieczający je przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. 

6.3. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury 
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy regulatorów różnicy 
ciśnienia,  nastawy montażowe zaworów grzejnikowych  i  nastawy eksploatacyjne termostatycznych 
zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu 
szczelności instalacji w stanie zimnym. 
Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z nastawami na 
opisanymi na rysunkach.  
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być 
ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. 
Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 

6.4. Badania odbiorcze 

Zakres badań odbiorczych 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej. Szczegółowy zakres 
badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny 
one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności (11.2), odpowietrzenia (11.6), zabezpieczenia przed 
przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury (11.8), zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną 
(11.10), zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej (11.12). 

Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej 

Warunki wykonania badania szczelności 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 
przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji,  wówczas  badanie  
szczelności należy przeprowadzić  na zakrywanej jej  części, w ramach odbiorów częściowych. 
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania   nadmiernej  jej   korozji,   
dopuszcza   się  wykonanie   badania   szczelności sprężonym powietrzem. 
Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia 
próbnego. Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła 
powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 

Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być 
skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a 
budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory 
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe 
całkowicie zamknięte. 
Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie należy 
wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego 
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wypłukania instalacja taka powinna być od powietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się 
połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego odprowadzenie wody 
płuczącej  do przenośnego zbiornika lub kanalizacji.  Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór 
stopowy należy wkręcić automatyczny odpowietrznik. 
Bezpośrednio   po   płukaniu   należy   instalację   napełnić   wodą,   uwzględniając jednocześnie potrzebę 
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do napełniania i 
uzupełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z 
tablicą 12. 
Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury zabezpieczające.  
Jeżeli instalacja jest zasilana z kotła z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym, należy 
odłączyć kocioł od instalacji. 
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym 
słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy 
nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 
Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem występowania 
ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: 
a) zabezpieczyć  przed   skutkami  zamarznięcia  przez   zastosowanie   wody   instalacyjnej 

ze środkiem obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie 
na elementy instalacji, 

b) nie  wyposażać w grzejniki,  zastępując je grzejnikowymi  szablonami  montażowymi 
z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji 
przy minimalizacji skutków korozji. 

Przebieg badania szczelności wodą zimną 
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności.  Pompa powinna być wyposażona w 
zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o 
zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

 
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 
roszenia. 

 
Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za 
pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 
Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 9, a badanie należy przeprowadzić 
zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11. 
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być  taka  sama  (różnica 
temperatury  nie  powinna  przekraczać  ± 3 K)   i   nie  powinno występować promieniowanie słoneczne. 
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający 
ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i 
zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem  negatywnym.   W  protokóle  należy jednoznacznie  
zidentyfikować  tę  część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

 
Tabela Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną - ciśnienie próbne instalacji ogrzewczej 
 

Rodzaj instalacji 
lub grzejnika 

Sposób 
zabezpieczeni a 
instalacji 

Rodzaje urządzeń 
odbierających ciepło 

Ciśnienie próbne w 
najniższym punkcie 
instalacji 

- - - - bar 
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instalacja 
ogrzewcza o 
obliczeniowej 
temperaturze 
zasilenia t, < 
100°C 

zgodnie z 
wymaganiami: 
PN-B-02413 lub 
PN-B-02414 

a)    dowolne, z ograniczeniami 
wynikającymi z właściwej 
polskiej normy lub aprobaty 
technicznej  
b)    grzejniki płaszczyznowe 
 (z właściwym ograniczeniem 
temperatury) 

pr*' + 2 lecz nie mniej niż 4 bary 
(wężownicę grzejnika płaszczyz-
nowego należy przed zalaniem 
jastrychem, poddać badaniu 
szczelności na ciśnienie pr ' + 2 
lecz nie mniej niż 9 bar) 

instalacja 
ogrzewcza o 
obliczeniowej 
temperaturze 
zasilenia 
100<t,< 120°C 

zgodnie z 
odpowiednimi 
wymaganiami 
normatywnymi 

dowolne, z ograniczeniami 
wynikającymi z właściwej 
polskiej normy lub aprobaty 
technicznej 

9 

instalacja 
ogrzewcza o 
obliczeniowej 
temperaturze 
zasilenia tj > 
120°C 

zgodnie z 
odpowiednimi 
wymaganiami 
normatywnymi 

dowolne, w zakresie 
wynikającym z właściwej 
polskiej normy lub aprobaty 
technicznej, w tym w 
szczególności grzejniki:  
a)    z rur gładkich i 
ożebrowanych, stalowych,  
b)   taśmy promieniujące 
c)    z rur żebrowych żeliwnych 

1 ,5  ^  

*' ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji 
 

Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 
Badanie   szczelności   instalacji   można   przeprowadzić   sprężonym   powietrzem nie zawierającym oleju. 
Wartość    ciśnienia    badania    szczelności    instalacji    sprężonym    powietrzem nie powinno przekraczać 3 
bar. 
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum  150 mm) 
o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. 
Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być wyposażona w zawór 
bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania szczelności o nie 
więcej niż 10 %. 
Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną    uwagę    na    
niebezpieczeństwo    wynikające    z    zagrożenia    wypadkiem, spowodowanym możliwością wypchnięcia 
przez sprężone powietrze elementu  instalacji (np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych korków z 
tworzywa sztucznego). W przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je 
lokalizować akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego. 
Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie co 
najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie 
powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 
Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku ciśnienia oraz 
nie stwierdzenie nieszczelności instalacji. 
Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, 
czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W 
protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 
Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja ogrzewania powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

 Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji ogrzewczej 
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Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 
- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), 
- podłączyć naczynie wzbiorcze, 
- sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana, 
- sprawdzić napełnienie instalacji wodą  
oraz: 
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzić czy właściwy 
jest poziom wody w naczyniu, 
- w    przypadku    instalacji    z    naczyniem    wzbiorczym    zamkniętym    - sprawdzić 
czy ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, 
-      uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we 
wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z 
wartościami zaprojektowanymi. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 

 Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą 

Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą (z odpowiednim inhibitorem -jeżeli istnieje taka konieczność) nic 
należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy. W celu dokonania 
naprawy dopuszcza się opróżnianie tylko tej części zładu, w której wykonywane są prace naprawcze i tylko na 
okres niezbędny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywać się do zbiornika 
retencyjnego, jest to szczególnie istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji. Wymaganie powyższe 
dotyczy każdej instalacji ogrzewczej, niezależnie od rodzaju materiału z którego wykonane są rury i 
grzejniki. 
Instalacją napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy 
zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. 
Jeżeli badanie szczelności przeprowadzane jest w ramach odbioru częściowego, to badanie należy 
przeprowadzić wodą odpowiednio uzdatnioną, aby ta część instalacji, która została poddana próbie i po tej 
próbie będzie opróżniona z wody do momentu włączenia do pozostałej części instalacji (może to być 
okres nawet wielu miesięcy), nie ulegała korozji. 

Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej 

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą automatycznej 
regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do 
odpowietrzania miejscowego". Następnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego działania instalacji na 
gorąco można przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji. Badanie 
przeprowadza się w sposób pośredni, sprawdzając „na dotyk" czy grzejniki i przewody nie są zapowietrzone. Po 
przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych 
badań. 

Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej 

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczególne odgałęzienia 
przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura 
przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na 
schematach instrukcji obsługi. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający 
wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych 
wartości ciśnienia i temperatury 
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Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartości 
ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z    wymaganiami normy PN-B-02419. 
Podczas badania należy sprawdzić, czy w odbieranej instalacji przestrzegany jest zakaz zasilania z kotła 
na paliwo stałe instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego z naczyniem wzbiorczym przeponowym12. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

Badania   odbiorcze  poprawności   działania  i   szczelności   na   gorąco   instalacji ogrzewczej 

Prowadzenie badania 
Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić  czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku spełniają 
wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien  i  drzwi   oraz  spowodować  usunięcie  
zauważonych   usterek.   Istotne  spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a 
ich wpływ na warunki regulacji uwzględnione w protokóle odbioru. 
Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: 
a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 
b) po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 
c) po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie. 
Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła  ciepła,  w miarę 
możliwości  przy  najwyższych  parametrach  roboczych  czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych. 
Przed przystąpieniem do badania działania i  szczelności  na  gorąco, budynek powinien być ogrzewany co 
najmniej przez trzy doby. 
Podczas  badania  działania  i  szczelności  na  gorąco  należy  dokonać  oględzin wszystkich  połączeń,  
uszczelnień,  dławnic  itp.   oraz  skontrolować  zdolność  wydłużania kompensatorów. Wszystkie zauważone 
nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nic 
wykazuje przecieków ani roszenia,a po ochłodzeniu nic stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 
W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu szczelności  na  gorąco  
zakończonej  wynikiem pozytywnym,  poddać  instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za 
spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w 
zładzie nie przekroczyły 0,1 % jego pojemności. Zaleca  się,  aby podczas badania działania i  szczelności  na 
gorąco  instalacji z naczyniem   wzbiorczym   przeponowym   z hermetyczną przestrzenią gazową,   sporządzić 
dla celów   eksploatacyjnych   nomogram   umożliwiający   określenie   stopnia   napełnienia instalacji wodą w 
funkcji ciśnienia i średniej temperatury wody w instalacji. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony 
protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w 
którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

Pomiary 

Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać w następujący 
sposób: 
a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających dokładność 

odczytu ± 0,5 K. Pomiary należy dokonywać w miejscach zacienionych na wysokości 
1,5 m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku. 

b) pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu 
±0,5K. 

c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 
zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów 
zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. Pomiarów należy dokonywać na wysokości 
0,75 m nad podłogą, w środku pomieszczenia, a w większych pomieszczeniach w kilku miejscach 
w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a 
odległość między punktami pomiarowymi nie przekraczała 10 m. e) pomiar spadku temperatury 
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wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach za pomocą termometrów 
zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za 
pomocą termometrów dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na złączce 
grzejnikowej, na śrubunku zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu 
przyłożenia czujnika z ewentualnie nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń. Jeżeli pomiar 
będzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza się usuwania farby z tej 
powierzchni, jeżeli została ona nałożona fabrycznie. 

Dopuszczalne odchyłki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu 

Dopuszcza się odchyłkę rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury założonej w projekcie 
(ustalonej z uwzględnieniem wpływu użytkowania pomieszczeń): 
a) ± 1 K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu, 
b) ± 2 K w pozostałych przypadkach. 
Pomiar ochłodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie może być kryterium skuteczności 
działania instalacji ogrzewczej i prawidłowych wartości temperatury działania grzejnika13. 
W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartości temperatury wody instalacyjnej powinny być 
dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnętrznej. Wartości liczbowe tych temperatur podają 
wykresy regulacyjne dla określonych typów grzejników. Obliczyć je można również według dodatku 
B do niniejszych WTWiO. 
Należy  przyjmować  następujące  odchyłki  temperatury  wody  instalacyjnej   od  wartości 
wynikających z wykresu regulacyjnego: 
a) woda zasilająca instalację ogrzewczą: 
- przy wiatrach o prędkości do 5 m/s, odchyłka temperatury ± 1 K, 
- przy wiatrach o prędkości ponad 5 m/s, temperatura wyższa o 1 K do 2 K, 
b) woda powrotna z instalacji ogrzewczej: temperatura nie wyższa niż o 1 K i nie niższa niż o2K.  

Badania efektów regulacji instalacji ogrzewczej 

Warunki przy dokonywaniu badań efektów regulacji 

Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać: 
- po upływie co najmniej trzech dób od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym 
temperatura zasilania  i  powrotu  w  okresie  6 godzin  przed pomiarem  nie  powinna 
odbiegać od wartości z wykresu regulacyjnego o więcej niż ± 1 K, przy temperaturze 
zewnętrznej: 
- w przypadku    ogrzewania    pompowego    -    możliwie    najniższej    lecz    nie    niższej 
niż obliczeniowa i nie wyższej niż + 6 °C, 
- w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie niższej od 0 °C i nie wyższej niż + 6 °C, 
 

Przebieg oceny efektów regulacji 

Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na: 
a) zmierzeniu   temperatury   zasilenia   i   powrotu   na   głównych   rozdzielaczach   i   na 

rozdzielaczach   wydzielonych   obiegów   o   zróżnicowanych   wartościach   temperatury zasilenia  i  
powrotu;  porównaniu  zmierzonych  wartości  temperatury  z  właściwymi wykresami regulacji 
eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnętrznej, 

b) skontrolowaniu pracy grzejników w budynku: 
- wszystkich grzejników w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk" 
- w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie, 

c) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawności działania 
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), 
W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach użytkowanych konieczne jest 

uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji 
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itp.), 
d) skontrolowaniu spadków ciśnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na głównych 

rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegów i porównaniu ich z wartościami określonymi 
w dokumentacji. Dopuszczalna odchyłka powinna mieścić się w granicach ± 1 0 %  obliczeniowego 
spadku ciśnienia, 

e) skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na wszystkich 
rozdzielaczach. 

Czynności po negatywnej ocenie efektów regulacji 

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy: 
- przeprowadzić    korektę   działania   ogrzewania   przez   odpowiednie    wyregulowanie przepływów wody 

w poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki, 
- określić inne właściwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. błąd w doborze wielkości    

grzejnika    lub    obliczeniu    zapotrzebowania    na    ciepło    do ogrzewania, nieprawidłowe   wykonanie   
elementów   budowlanych   decydujących   o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania itp.) 

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej 

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej należy przeprowadzić 
sprawdzając zgodność jakości wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji ogrzewczej z 
wymaganiami podanymi w tablicy 12. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

Badania    odbiorcze    natężenia    hałasu    wywołanego    przez    pracę    instalacji ogrzewczej 

Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej polegają na sprawdzeniu, 
według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez 
działającą instalację ogrzewczą, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z 
przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

Badania   odbiorcze   zabezpieczenia   instalacji   ogrzewczej,   przed   możliwością wtórnego 
zanieczyszczenia wody wodociągowej 

Jeżeli uzupełnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociągowej niezbędne jest 
sprawdzenie czy połączenie instalacji ogrzewczej z instalacją wodociągową dokonane jest w sposób 
zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem15 wodą z instalacji 
ogrzewczej. 
Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenie czy na połączeniu instalacji ogrzewczej z 
instalacją wodociągową zastosowano urządzenie zabezpieczające spełniające wymagania normy PN-B-
01706. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych 
badań. 

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji ogrzewczej 
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru pompy,  co wykonuje się przez jej  identyfikację i porównanie z projektem technicznym, 
b) szczelność połączenia pompy, 
c) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy, 
d) zgodność kierunku obrotów pompy z oznaczeniem, 
e) poprawność montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej 
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Badania armatury odcinającej 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej  identyfikację i porównanie 

z projektem technicznym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów) 
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów),  co wykonuje się przez ich identyfikację 

(sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 
b) poprawność i szczelność montażu połączeń armatury (regulatorów), 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury (regulatorów), 
d) poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
e) nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu próbnego, 
f) plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane), 
g) poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

Badania odbiorcze innych elementów w instalacji ogrzewczej 
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp. powinny być 
określone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacją techniczno - ruchową opracowaną przez 
producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić protokół. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym elementy te powinny być 
przedstawione do ponownych badań. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt. 7. 
• długość rurociągów mierzy się w wzdłuż ich osi 
• armaturę łączoną na gwint i łączniki liczy się z podziałem na rodzaj i średnicę króćców 
• do długości rurociągów nie wlicza się wydłużek i urządzeń 
• zwężki (redukcje) wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach 
• urządzenia dzieli się ze względu na ich przeznaczenie i rodzaj 

7.2. Jednostka obmiarowa 

• Dla rurociągów jednostką obmiarową jest mb. 
• Dla zaworów jednostką obmiarowa jest szt. 
• Dla urządzeń i uzbrojenia rurociągów jednostką obmiarową jest kpl. lub szt. 
• Dla grzejników jednostką obmiarowa jest szt. 
• Dla aparatów grzewczo-wentylacyjncyh jednostką obmiarową jest szt. 
• Dla rozdzielaczy jednostką obmiarową jest kpl.  
• Dla kołnierzy ogniochronnych jednostką obmiarową jest szt.  
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• Dla mat izolacyjnych jednostką obmiarową jest m2 
• Dla otulin izolacyjnych jednostką obmiarową jest mb. 
• Dla naczyń wzbiorczych jednostką obmiarową jest szt. 
• Dla pomp obiegowcy h jednostką obmiarową jest  szt.  
• Dla rozdzielaczy obiegów grzewczych jest kpl. 
• Dla liczników energi cieplnej jednostką obmiarową jest szt. 
• Dla szafek rozdzielaczy jednostką obmiarową jest szt.  
Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową. Tam gdzie przewidziano w 
przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją (niezależnie od jednostki) mogą one być wykorzystane do 
obmiaru/szacowania zaawansowania robót 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIÓRU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne wymagania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 8. 

8.2. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 
8.2.1. Odbiory między operacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających odbiór końcowy. W 
szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, 
np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
8.2.2. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez 
innych pracowników. 
8.2.3. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów 
robót: 
• wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu 
• wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego 

instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodność 
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej - 
projektowana izolacja cieplna bruzdy 

• wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej 
instalacji ogrzewczej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części zewnętrznej tej instalacji - wymiary 
wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie 

8.2.4. Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 
robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania kotłowni. W protokóle należy 
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania 
instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 
wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

8.3. Odbiór techniczny-częściowy  

8.3.1. Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 
ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych 
i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów 
układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, wężownic grzejników ogrzewania 
podłogowego ułożonych i zalewanych jastrychem, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody 
budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 
8.3.2. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
8.3.3. W ramach odbioru częściowego należy: 
• sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie 
• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa 
wprowadzone do dziennika budowy 

• przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze 
8.3.4. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły 
niezbędnych badań odbiorczych. 
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8.3.5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
częściowego. 

8.4. Odbiór techniczny-końcowy instalacji ogrzewczej 
8.4.1. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 
• zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej 
• instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono 
• dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym 
• zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na 

gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało 
uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie 
dyspozycyjne) 

• zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt ogrzewania 
w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań rozporządzenia w zakresie 
izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii 

8.4.2. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
• projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy) 
• dziennik budowy 
• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji  z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 

budowę i przepisami 
• obmiary powykonawcze 
• protokóły odbiorów międzyoperacyjnych 
• protokóły odbiorów technicznych-częściowych 
• protokóły wykonanych badań odbiorczych 
• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

instalację 
• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
• instrukcję obsługi instalacji 
8.4.3. W ramach odbioru końcowego należy: 
• sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia odstępstwa 

• sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych 
• sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych 
• sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych 
• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 
8.4.4. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn 
takiego stwierdzenia. 
8.4.5. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru 
ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy 
destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania 
ogólne” (45000000-7) pkt 9. Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami kontraktu, obmiarem robót.  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa lub w innej jednostce  podana przez Wykonawcę w odpowiedniej 
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypełnionego Przedmiaru Robót] –  oraz (w przypadku braku takich pozycji) 
w wykazie cen w pozycji koszty ogólne budowy. Różnice w ilości robót zawarte w kosztorysach ofertowych a 
rzeczywistych ilościach robót pomiarowych nie są podstawą zmiany ceny ryczałtowej i stanowią ryzyko 
Wykonawcy. 
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Płatności za wykonaną i odebraną instalację najeży przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości 
wykonanych Robót. Ceny jednostkowe obejmują:  
• prace pomiarowe i przygotowawcze,  
• oznakowanie robót, elementów instalacji  
• przejścia ppoż wraz z uszczelnieniem  
• zakup, dostawę i montaż wszystkich niezbędnych materiałów,  
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,  
• próby, rozruch, płukanie  
• odwóz i utylizacja odpadów  
• dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  16 sierpnia 1999r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków  mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 
679, Nr 8/02 poz. 71) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych 
w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo 
służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji 
na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi 
wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu 
życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez 
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności 
energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9. J 1.2003 r) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie 
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w życie od dnia 
10.11.2003 r) 

• Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania PN-EN 215:2002 
• Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne PN-EN 442-1:1999 
• Grzejniki. Moc cieplna i metody badań PN-EN 442-2:1999 
• Grzejniki. Moc cieplna i metody badań PN-EN 442-2:1999/A1:2002 
• Grzejniki. Ocena zgodności PN-EN 442-3:2001  
• Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia PN-ISO 

7-1:1995 
• Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia PN-

ISO 228-1:1995 
• Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania PN-B-02414:1999 
• Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania PN-91/B-02420 
• Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody PN-C-04607:1993 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze 
państwowe, jak i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , które w jakikolwiek sposób 
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związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie przygotowywania i realizacji robót . 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-02.04. – ROBOTY IZOLACYJNE (45320000-6) 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących wykonania instalacji klimatyzacji w ramach termomodernizacji i remontu budynku 
administracyjno-mieszkalnego. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z montażem izolacji kanałów  
wentylacyjnych matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej.  
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu izolacji na instalacjach sanitarnych. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie 
przygotowania i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania izolacji oraz ich odbiorów. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem montażu izolacji termicznych na rurociagach:  

• instalacji centralnego ogrzewania,  
• instalacji wodociagowej,   
• instalacji klimatyzacji,   

Niezbędne rysunki warsztatowe wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i 
EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
specyfikacji technicznej ST00 punkt 1.4. 
Izolacja cieplna – osłona powierzchni rurociągów lub kanałów, armatury i urządzeń, ograniczająca straty 
przesyłanego lub magazynowanego ciepła do otoczenia. 
Izolacja właściwa – warstwa lub warstwy izolacji cieplnej, wykonana z materiału o odpowiednio małym 
współczynniku przewodzenia ciepła. 
Płaszcz ochronny – płaszcz z blachy lub twardego PVC, chroniący izolację właściwą przed niekorzystnymi 
wpływami zewnętrznymi (uszkodzenie mechaniczne, zawilgocenie, itp.). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami kontraktu.  
Powierzchnia izolowana przed zakryciem powinna być oczyszczona z kurzu, brudu, tłuszczu i wody.  
Prace izolacyjne powinny być prowadzone w temperaturze otoczenia, powyżej 10°C. 
Jeżeli stosowane są okrężne mocowania rur i ich zawieszeń, pomiędzy obejmą a izolacją należy umieścić 
podkładkę zmniejszającą jednostkowy nacisk powierzchniowy. 
Nigdy nie należy izolować instalacji podczas jej działania. Po założeniu izolacji należy odczekać z ponownym 
rozruchem instalacji co najmniej 24 godziny. 
Jeżeli pracujemy z materiałem izolacyjnym zaopatrzonym w zamek zatrzaskowy, należy upewnić się, że 
pomiędzy dwoma rzędami ząbków nie ma piasku lub brudu, który może uniemożliwić zamknięcie zamka. 
Przy zakładaniu otulin izolacyjnych należy zawsze stosować pewien nacisk w kierunku materiału izolacyjnego 
już zamontowanego. Pozwoli to uniknąć rozwarcia się spojonych końcówek w czasie rozruchu instalacji. 
Dobrane materiały, urządzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogą być zastąpione innymi 
równorzędnymi o parametrach zgodnych z przyjętymi w projekcie. Na zamianę należy uzyskac akceptacje 
inwestora. Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnienia. Instalacje wykonać zgodnie z 
wytycznymi producenta rur. Montaż urządzeń prowadzić wg wytycznych dostawców. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 2. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. 

2.2. Izolacja rurociągu centralnego ogrzewania  
Rurociągi odkryte biegnące pod sufitami lub na ścianach izolowane będą otulinami i kolanami z pianki 
poliuretanowej pół-miękkiej i twardej w płaszczu PCV. 
Za optymalne uważa się izolacje typu PUR firmy Thermaflex. Spełniają one warunki DIN 52613 w zakresie 
przewodzenia ciepła, oraz zgodnie z  PN-B-02873:96 nie rozprzestrzeniają ognia. Posiadają atest higieniczny 
HK/B/1867/01/2003 oraz aprobatę techniczną COBRTI „Instal” AT/2004-02-1413. Maksymalna temperatura 
pracy 135°C. 
Rurociągi prowadzone w bruzdach do średnicy nominalnej ¾” lub średnicy zewnętrznej 28mm izolowane będą 
otulinami z pianki polietylenowej laminowanej folią PE. 
Za optymalne uważa się izolacje typu Thermacompact S firmy Thermaflex. Spełniają one warunki DIN 52612 i 
52613 w zakresie przewodzenia ciepła, oraz zgodnie z PN-B-02873 nie rozprzestrzeniają ognia. Posiadają atest 
higieniczny HK/B/1112/02/1998 oraz aprobatę techniczną COBRTI „Instal” AT/1999-02-0657-01. Temperatura 
pracy -80°C do +95°C. 
Rurociągi prowadzone w bruzdach powyżej średnicy nominalnej ¾” lub średnicy zewnętrznej 28mm izolowane 
będą otulinami z pianki polietylenowej. 
Za optymalne uważa się izolacje typu FRZ firmy Thermaflex. Spełniają one warunki DIN 52612 i 52613 w 
zakresie przewodzenia ciepła, oraz zgodnie z PN-B-02873 nie rozprzestrzeniają ognia. Posiadają atest 
higieniczny HK/B/1112/02/1998 oraz aprobatę techniczną COBRTI „Instal” AT/1999-02-0657. Temperatura 
pracy -80°C do +95°C.2.3. Rurociągi.  

2.3. Izolacja rurociagu wodociągowego   
Rurociągi odkryte biegnące pod sufitami lub na ścianach izolowane będą otulinami i kolanami z pianki 
poliuretanowej pół-miękkiej i twardej w płaszczu PCV. 
Za optymalne uważa się izolacje typu PUR firmy Thermaflex. Spełniają one warunki DIN 52613 w zakresie 
przewodzenia ciepła, oraz zgodnie z  PN-B-02873:96 nie rozprzestrzeniają ognia. Posiadają atest higieniczny 
HK/B/1867/01/2003 oraz aprobatę techniczną COBRTI „Instal” AT/2004-02-1413. Maksymalna temperatura 
pracy 135°C. 
Rurociągi prowadzone w bruzdach do średnicy nominalnej ¾” lub średnicy zewnętrznej 28mm izolowane będą 
otulinami z pianki polietylenowej laminowanej folią PE. 
Za optymalne uważa się izolacje typu Thermacompact S firmy Thermaflex. Spełniają one warunki DIN 52612 i 
52613 w zakresie przewodzenia ciepła, oraz zgodnie z PN-B-02873 nie rozprzestrzeniają ognia. Posiadają atest 
higieniczny HK/B/1112/02/1998 oraz aprobatę techniczną COBRTI „Instal” AT/1999-02-0657-01. Temperatura 
pracy -80°C do +95°C. 
Rurociągi prowadzone w bruzdach powyżej średnicy nominalnej ¾” lub średnicy zewnętrznej 28mm izolowane 
będą otulinami z pianki polietylenowej. 
Za optymalne uważa się izolacje typu FRZ firmy Thermaflex. Spełniają one warunki DIN 52612 i 52613 w 
zakresie przewodzenia ciepła, oraz zgodnie z PN-B-02873 nie rozprzestrzeniają ognia. Posiadają atest 
higieniczny HK/B/1112/02/1998 oraz aprobatę techniczną COBRTI „Instal” AT/1999-02-0657. Temperatura 
pracy -80°C do +95°C.3.  

2.4. Izolacja rurociągu instalacji klimatyzacji  
Rurociągi odkryte biegnące pod sufitami lub na ścianach oraz prowadzone w bruzdach izolowane będą otulinami 
ze spienionego kauczuku syntetycznego. 
Za optymalne uważa się izolacje typu AF firmy Thermaflex. Spełniają one warunki DIN 52613 w zakresie 
przewodzenia ciepła, oraz zgodnie z  PN-B-02873:96 nie rozprzestrzeniają ognia. Posiadają atest higieniczny 
HK/B/2556/01/2002 oraz aprobatę techniczną COBRTI „Instal” AT/2003-02-1307. Temperatura czynnika -45°C 
do +105°C. 

2.5. Grubość izolacji  
Grubości izolacji stosować zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. (stan prawny 1 styczeń 2014r.)   
Minimalna grubość izolacji cieplnej: 

Lp. Średnica rurociągu Grubość izolacji 
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1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm Równa średnicy 
wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub 
stropy, skrzyżowania przewodów 

½ wymagań  
z poz. 1-4 

6 
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami 
różnych użytkowników 

½ wymagań  
z poz. 1-4 

7 Przewody wg. lp. 6 ułożone w podłodze  6mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego  (ułożone w części ogrzewanej 
budynku) 40mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego  (ułożone w części nieogrzewanej 
budynku) 80mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budyku  50% wymagań z lp. 
1-4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budyku  100% wymagań z lp. 
1-4 

 

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 3.  
Wykonawca przystępujący do prac montażowych wymienionych w p.1.3 zobowiązany jest do używania jedynie 
z takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. Ponadto sprzęt jest pełnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowiązującym 
zarówno przy wykonywaniu robót montażowych jak i przy transporcie materiałów z magazynu przyobiektowego 
do strefy montażowej.   
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z 
technologii prowadzenia robót.  
Do wykonania prac izolacyjnych używa się narzędzi: 

• umożliwiających obcięcie otulin (noże, nożyce itp.) 
• pomiarowych (linie, kątomierze itp.) 
• do wyznaczania i trasowania linii cięcia na otulinach oraz na arkuszach blachy (ołówki techniczne, 

punktaki itp.) 
• umożliwiających obcięcie blach i drutu (nożyce do cięcia blachy, gilotyny itp.) 
• umożliwiających wyprofilowanie płaszcza i konstrukcji nośnych (młotki gumowe, młotki zwykłe, 

obcęgi itp.) 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót.   
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Elementy izolacji należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się za pomocą pasów lub linek. Inne materiały 
czy przedmioty, mogące w trakcie transportu przemieścić się i uszkodzić izolacje, należy przymocować. 
Izolację zabezpieczyć przed zawilgoceniem. 
Wszelkie środki transportu stosowane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla 
Wykonawcy oraz osób trzecich. 
Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji środków transportu (jeżeli wymóg 
takowych istnieje dla konkretnego środka transportu). 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji 
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budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na 
budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu.  
Prace izolacyjne powinny być prowadzone w temperaturze otoczenia, powyżej 10 C. 
Powierzchnia izolowana przed zakryciem powinna być oczyszczona z kurzu, brudu, tłuszczu i wody.  
Jeżeli stosowane są okrężne mocowania rur i ich zawieszeń, pomiędzy obejmą a izolacją należy umieścić 
podkładkę zmniejszającą jednostkowy nacisk powierzchniowy. 
Nigdy nie należy izolować instalacji podczas jej działania. Po założeniu izolacji należy odczekać z ponownym 
rozruchem instalacji co najmniej 24 godziny. 
Jeżeli pracujemy z materiałem izolacyjnym zaopatrzonym w zamek zatrzaskowy, należy upewnić się, że 
pomiędzy dwoma rzędami ząbków nie ma piasku lub brudu, który może uniemożliwić zamknięcie zamka. 
Przy zakładaniu otulin izolacyjnych należy zawsze stosować pewien nacisk w kierunku materiału izolacyjnego 
już zamontowanego. Pozwoli to uniknąć rozwarcia się spojonych końcówek w czasie rozruchu instalacji. 
W przypadku izolowania wełną mineralną nie można dopuścić do jej zawilgocenia. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 6. 

6.2. Odbiór materiałów lub wyrobów przeznaczonych do wykonywania izolacji cieplnej 
Zastosowane materiały lub wyroby izolacyjne powinny być identyfikowane na podstawie etykiety na 
opakowaniu lub innego dokumentu bezpośrednio związanego z dostawą. Etykieta lub dokument związany z 
dostawą powinny zawierać co najmniej: 

• nazwę i znak producenta 
• nazwę i typ wyrobu – materiału izolacyjnego 
• numer partii i datę produkcji 
• znak kontroli jakości producenta 

Do każdej dostawy materiałów lub wyrobów izolacyjnych powinien być dołączony certyfikat lub deklaracja 
zgodności dostarczanych materiałów z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

6.3. Ogólne cechy zewnętrzne materiałów lub wyrobów izolacyjnych 
Wygląd i wykonanie materiałów lub wyrobów izolacyjny być zgodne z wymaganiami odpowiednich Polskich 
Norm lub aprobat technicznych. 
Materiały lub wyroby izolacyjne powinny być dostarczane w stanie nieuszkodzonym tj. powierzchnie oraz 
krawędzie wyrobów powinny być gładkie, równe i bez uszkodzeń. 
Wymiary wyrobów izolacyjnych powinny być zgodne z wymiarami produkcyjnymi, a ewentualne odchyłki 
wymiarów powinny zawierać się w zakresie –5% do +10%. 
Materiały lub wyroby izolacyjne powinny być odpowiednio opakowane w sposób zabezpieczający je przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. 

6.4. Odbiór międzyoperacyjny izolacji właściwej 

W przypadkach stosowania płaszczy ochronnych, po zamontowaniu których niemożliwa będzie ocena jakości 
izolacji właściwej, należy przeprowadzić odbiór międzyoperacyjny, którego zakres obejmuje badania na 
zgodność: 

• wykonania izolacji właściwej zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 6.2 oraz z dokumentacją 
techniczną 

• typu, rodzaju, odmiany i gatunku zastosowanych materiałów lub wyrobów izolacyjnych 
• ich grubości handlowej (produkcyjnej) 
• liczby warstw izolacji 
• sposobu wykonania zamocowania izolacji (rodzaju elementów mocujących, ich liczby oraz 

odstępów pomiędzy nimi) 
• sposobu wykonania oraz rozmieszczenia konstrukcji wsporczych (jeśli są one wymagane) 
• jakości wykonania doszczelnienia styków wzdłużnych i poprzecznych elementów izolacji (głównie 

w odniesieniu do otulin izolacyjnych ze sztywnych tworzyw porowatych) 

W przypadku gdy nie przewiduje się stosowania płaszcza ochronnego izolacji właściwej (np. dla otulin z 
własnym płaszczem ochronnym) odbiór międzyoperacyjny, uzupełniony o odbiór izolacji w zakresie jej grubości 
wg. 6.4., staje się odbiorem końcowym. 
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6.4. Odbiór końcowy izolacji 
Minimalna grubość izolacji powinna być zgodna z: 

• dokumentacją techniczną 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami, 
(minimalna grubość warstwy izolacji właściwej z materiału charakteryzującego się 
współczynnikiem przewodzenia ciepła w temp. 40°C równym lub niższym od 0,035 W/mK). 

Minimalna grubość izolacji zależy również od rodzaju i lokalizacji izolowanej instalacji oraz maksymalnej 
temperatury przesyłanego czynnika. Dopuszcza się odchyłki grubości w zakresie –5% do +10%. 
Izolacja powinna być ułożona równomiernie na obwodzie rurociągu, kanału lub urządzenia. Niedopuszczalne 
jest występowanie zwisów, zapadnięć itp. nierównomierności. 
W ramach odbioru płaszcza ochronnego należy go zbadać na zgodność: 

• typu, rodzaju, odmiany, gatunku zastosowanych materiałów 
• poprawności wykonania zamocowania płaszcza (rodzaju elementów mocujących, ich liczby i 

odstępów między nimi) 
• poprawności wykonania zakładów wzdłużnych i poprzecznych elementów płaszcza 
• technologii wykonania płaszcza i w konsekwencji jego szczelności (dotyczy to głównie płaszczy 

ochronnych izolacji przewodów, kanałów i urządzeń napowietrznych) 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt. 7. 
Dla izolacji rurociągów: 

• przedmiar robót izolacyjnych na rurociągach należy sporządzać w metrach bieżących otulin 
oraz w metrach kwadratowych dla mat (płyt) wg zewnętrznych powierzchni izolacji. 
Powierzchnie izolacji rurociągu należy obliczać jako iloczyn zewnętrznego obwodu 
poprzecznego przekroju zaizolowanego rurociągu i jego długości mierzonej na odcinkach 
prostych po osi a na kolanach (łukach) po ich zewnętrznej stronie, 

• z ogólnej powierzchni izolacji nie odlicza się przerw na połączeniach kołnierzowych 
rurociągów, 

• armatury kołnierzowej i urządzeń zamontowanych na rurociągach nie zalicza się do 
powierzchni izolacji, a długości rurociągów do obliczania powierzchni izolacji należy mierzyć 
do kołnierza. 

Dla izolacji kanałów wentylacyjnych i urządzeń: 
• przedmiar robót izolacyjny należy sporządzić w metrach kwadratowych według zewnętrznych 

powierzchni izolacji lub płaszczy ochronnych albo kapturów. Powierzchnię izolacji rurociągów 
należy obliczać jako iloczyn zewnętrznego obwodu przekroju poprzecznego zaizolowanego 
rurociągu i jego długości mierzonej na odcinkach prostych po osi, a na łukach po zewnętrznej 
ich stronie, 

• z ogólnej powierzchni izolacji lub płaszczy nie odlicza się przerw na połączeniach 
kołnierzowych rurociągów, jeżeli końcówki izolacji są zabezpieczone kołnierzami ochronnymi 
lub opaskami, 

• armatury kołnierzowej i urządzeń zmontowanych na rurociągach nie zalicza się do 
powierzchni izolacji, a długość rurociągów do obliczania powierzchni izolacji należy mierzyć 
od kołnierza do kołnierza. 

7.2. Jednostki obmiaru  
Dla izolacji zakładanej na rurociągi jednostką obmiarową jest mb. 
Dla izolacji z wełny mineralnej (luzem lub w matach) układanej na kanałach wentylacyjnych jednostką 
obmiarową jest m2. 
 
Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową. Tam gdzie przewidziano w 
przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją (niezależnie od jednostki) mogą one być wykorzystane do 
obmiaru/szacowania zaawansowania robót 
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8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIÓRU ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne wymagania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 8. 

Lp. Rodzaj badania 

Termin badania Wykonawca badania 
przed 
wykonaniem 
izolacji 

w czasie 
wykonywania 
izolacji 

w czasie 
odbioru 
izolacji 

producent 
izolacji 

wykonawca 
izolacji 

odbiorca 
izolacji 

1 

Sprawdzenie 
wymagań ogólnych 
dotyczących 
materiałów (pkt.6.1.) 

+ - - - + + 

2 

Sprawdzenie 
własności fizyko-
chemicznych 
materiałów (pkt. 6.1.) 

+ - - + - - 

3 

Sprawdzenie 
ogólnych cech 
zewnętrznych (pkt. 
6.2.) 

+ - - + + + 

4 
Sprawdzenie 
wykonania izolacji 
właściwej (pkt. 6.3.) 

- + + - + + 

5 

Sprawdzenie 
wykonania płaszcza 
osłonowego (pkt. 
6.4.) 

- - + - + + 

6 

Sprawdzenie 
grubości i jakości 
wykonania izolacji 
(pkt. 6.4.) 

- - + - + + 

7 

Sprawdzenie 
zaciśnięcia 
montażowego 
izolacji (pkt. 6.4.) 

- - + - + + 

8.2. Sprawdzenie wymagań ogólnych dotyczących materiałów 
Polega na sprawdzeniu dokumentów potwierdzających, że materiały lub wyroby izolacyjne są dopuszczone do 
stosowania w budownictwie, dokumentów identyfikujących dostawcę (świadectw jakościowych wyrobów-
materiałów i innych) oraz na ogólnym sprawdzeniu stanu dostawy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
materiały lub wyroby izolacyjne nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

8.3. Sprawdzenie ogólnych cech zewnętrznych 

Polega na oględzinach zewnętrznych i ocenie wyglądu materiałów lub wyrobów izolacyjnych metodą 
organoleptyczną. Do oceny należy pobrać losowo wybrane wyroby – próbki z każdej dostarczonej partii.  
Pobieranie i liczebność próbek do badań powinno być zgodne z PN-83/N-03010. 

8.4. Sprawdzenie wykonania izolacji właściwej 
Polega na ocenie jej wyglądu zewnętrznego. 

8.5. Sprawdzenie wykonania płaszcza osłonowego 
Polega na ocenie jej wyglądu zewnętrznego. 

8.6. Sprawdzenie grubości wykonania izolacji 

Polega na bezpośrednim jej pomiarze w losowo wybranych miejscach. W przypadku izolacji wykonanej z 
miękkich materiałów należy wykonać dwa pomiary w danym miejscu rurociągu, tj. w pionie i w poziomie. 
Do pomiaru należy zastosować przyrząd, który nie będzie powodował trwałych uszkodzeń izolacji np. cienki 
pręt z ostrym końcem i podziałką. 
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Dopuszcza się pośrednie mierzenie grubości izolacji, mierząc obwód, pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia 
współosiowości rurociągu i płaszcza osłonowego izolacji oraz przylegania płaszcza osłonowego do izolacji 
właściwej na całym obwodzie. 
Grubość izolacji w przypadku ciężkiego płaszcza ochronnego z blachy należy mierzyć w sposób pośredni, 
podany wyżej. 
Grubość izolacji odcinka rurociągu należy mierzyć w co najmniej trzech miejscach, tj. na początku w środku i na 
końcu oraz w miejscach budzących wątpliwości. W przypadku izolacji innych urządzeń miejsca pomiarów 
należy wybrać losowo, a liczbę pomiarów ustalić indywidualnie w zależności od rodzaju izolowanego 
urządzenia. 
Sprawdzenie równomierności grubości izolacji polega na oględzinach zewnętrznych: cechę tę ocenia się również 
na podstawie wyników pomiarów grubości izolacji. 
Grubość izolacji należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. 

8.7. Zaciśnięcie montażowe izolacji 
Sprawdza się podczas pomiaru grubości izolacji. 

8.8. Ocena wyników badań 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej normy, jeśli 
we wszystkich badaniach uzyska się wyniki pozytywne. 

8.9. Protokół badań 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być zapisane z protokole. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania 
ogólne” (45000000-7) pkt 9. Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami kontraktu, obmiarem robót.  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa lub w innej jednostce  podana przez Wykonawcę w odpowiedniej 
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypełnionego Przedmiaru Robót] –  oraz (w przypadku braku takich pozycji) 
w wykazie cen w pozycji koszty ogólne budowy. Różnice w ilości robót zawarte w kosztorysach ofertowych a 
rzeczywistych ilościach robót pomiarowych nie są podstawą zmiany ceny ryczałtowej i stanowią ryzyko 
Wykonawcy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

• Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń PN-B-02421:2000 
• Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po 

instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych PN-B-02873:1996 
• Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności materiałów budowlanych 

(wraz ze zmianą PN-B-0,2874/Az1:1999) PN-B-0,2874 
• Blacha stalowa ocynkowana PN-71/H-92125 
• Blachy walcowane na zimno. Aluminium i stopy aluminium PN-75/H-92741 
• Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia PN-67/M-80026 
• Drut okrągły ciągniony na zimno o średnicy 0,01-16,0mm. Wymiary PN-72/M-80005 
• Ttrójchloroetylen techniczny PN-75/C-88025 
• Wkręty samogwintujące do blach z łbem kulistym PN-61/M-83108 
• Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania PN-70/M-

82054 
• Wełna mineralna PN-75/B-23100 
• Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań PN-74/B-04631 
• Sita i siatki tkane Rabitza BN-66/5032-01 
• Siatki ogrodzeniowe ślimakowe BN-73/5032-02 
• Szkło wodne sodowe BN-74/6016-41 

10.2. Inne dokumenty 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami (z 
puźniejszymi zmianami).  
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony  
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.2006 nr 80, poz. 563).  
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) z późniejszymi zmianami.  
• Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-02.11. – INSTALACJA KLIMATYZACJI (45331220-4) 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących wykonania instalacji klimatyzacji w ramach termomodernizacji i remontu budynku 
administracyjno-mieszkalnego.. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu instalacji wody lodowej z tworzyw 
sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości 
materiałów, wymagań w zakresie przygotowania i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania 
instalacji oraz ich odbiorów. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem nastepujących robót:  

• roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd, przekucia ścian i 
stropów, osadzenie przepustów, wiercenie mechaniczne otworów  

• montaż klimatyzatorów  
• montaż instalacji freonowej i skroplinowej  
• montaż okablowania wewnętrznego – sterującego  
• montaż urządzeń centralnego sterowania.  
• rozruch i regulacja instalacji klimatyzacji  

Niezbędne rysunki warsztatowe wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i 
EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
specyfikacji technicznej ST00 punkt 1.4. 
Klimatyzator - jednostka wewnętrzna, urządzenie mające za zadanie dostarczanie do  
pomieszczenia powietrza ciepłego lub zimnego według żądanych parametrów.  
Agregat chłodniczy – jednostka zewnętrzna, urządzenie mające za zadanie odbiór energii (chłodzenie lub 
ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej.  
Rurarz hydrauliczny – przewody łączące jednostki wewnętrzne z agregatem chłodniczym.  
Zasilanie elektryczne jednostek wewnętrznych i agregatu – przewody elektryczne  
zapewniające dostawę energii elektrycznej i sterowanie urządzeń.  
Izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy pomiędzy jednostkami 
wewnętrznymi i agregatem. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami kontraktu.  
Wykonana instalacja powininna spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji 
• bezpieczeństwa pożarowego 
• bezpieczeństwa użytkowania 
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
• ochrony przed hałasem i drganiami 
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca robót winien uzgodnić z Inspektorem szczegóły 
techniczne montażu klimatyzatorów (między innymi sposób zamocowania jednostek, trasę rurarzu, trasę 
okablowania). 
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Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań 
przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem ewentualnych 
odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej Ustawy o Prawie Budowlanym, a 
także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  
Ponadto Instalacja powinna być wykonana, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w 
sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania. Dobrane materiały, urządzenia i armatura 
firm wymienionych w projekcie mogą być zastąpione innymi równorzędnymi o parametrach zgodnych z 
przyjętymi w projekcie. Na zamianę należy uzyskac akceptacje inwestora. Wszystkie instalacje wodne muszą 
być poddane próbie ciśnienia. Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. Montaż urządzeń 
prowadzić wg wytycznych dostawców. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 2. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. 
Produkty optymalne stanowią podstawę do określenia ewentualnych produktów równoważnych 

2.2. Urządzenia  
Jednostki wewnętrzne ścienne sterowane za pomocą indywidualnych sterowników naściennych. 
Za optamalne uważa się urządzenia zgodne z dokumentacja techniczną tj. urządzenia typu split z jednotką 
wewnętrzną ścienną i agregatem zewnętrznym produkcji LG. Produkty optymalne stanowią podstawę do 
określenia ewentualnych produktów równoważnych. 

2.3. Rurociągi.  

Przewody instalacji klimatyzacyjnej wykonać z rur miedzianych wykonanych wg PN EN 12735-1:2002 
łączonych lutem twardym. Rury powinny być dostarczone na budowę czyste, bez wgnieceń, końcówki 
zaślepione  
Przewody odprowadzenia skroplin wykonać z rur PVC (ewentualnie PE)  PN10 o srednicy określonej w 
projekcie.  

2.4. Osprzęt.  
Izolacja do rur miedzianych kauczukowa typu Thermaflex lub równoważna o grubości ścianki min. 13 mm w 
pomieszczeniach i 25 mm na zewnątrz budynku. Instalację freonową z izolacją prowadzoną na zewnątrz 
budynku zabezpieczyć ekranem z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej.  
Sterowniki klimatyzacji  
Sterownik przewodowy klimatyzacji z wbudowanym czujnikiem temperatury, z programatorem 
tygodniowym/dziennym. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 3.  
Wykonawca przystępujący do prac montażowych wymienionych w p.1.3 zobowiązany jest do używania jedynie 
z takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. Ponadto sprzęt jest pełnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowiązującym 
zarówno przy wykonywaniu robót montażowych jak i przy transporcie materiałów z magazynu przyobiektowego 
do strefy montażowej.   
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z 
technologii prowadzenia robót.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót.   
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
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4.2.  Transport materiałów.  

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

4.2.2. Armatura  
Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem 
mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach  zamkniętych w pojemnikach.  
Klimatyzatory należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się za pomocą pasów lub linek. Inne materiały czy 
przedmioty, mogące w trakcie transportu przemieścić się i uszkodzić klimakonwektory, należy przymocować. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji 
budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na 
budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu.  

5.2. Roboty przygotowawcze.  
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).  
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury, 
przyborów i innego wyposażenia pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wody lodowej należy: 

• wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
• wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
• wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów. 

5.3. Roboty montażowe 

Po wykonaniu czynności przygotowawczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego montażu 
rur, kształtek i armatury. Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach 
(natynkowe), w szachtach, w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych. Wszystkie przejścia 
rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. 
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 2cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 
• co najmniej o 1cm przy przejściu przez strop, 

oraz powinny być dłuższe niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej strony, a przy przejściu przez 
strop powinny wystawać około 2cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku na stropie. W tulejach 
ochronnych nie powinny znajdować się żadne połączenia rur.  

5.3.1. Montaż rurociągów   
Rurociągi powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie 
połączeń poprzecznych.  
Rurociągi miedziane wykonać jako łączone przez lutowanie twarde w osłonie azotu technicznego. Nie 
dopuszczać do zanieczyszczenia przewodów. Po zakończonym montażu przewody zaślepiać. 
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:  
a) przewodów;  
b) materiału izolacyjnego;  
c) elementów instalacji niezamocowanych niezaleni zamontowanych w sieci  
przewodów,  
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń;  
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e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie  
Izolować po pomyślnym przebiegu prób ciśnieniowych 

5.3.2. Podpory 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody 
należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja 
uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród 
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 
Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja 
uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się 
rur.   

5.4. Próby odbiory i uruchomienie instalacji.  
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w 
budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu 
oddzielnie. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.5. Zabezpieczenia przeciwpożarowe 
Przejścia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego wykonać należy w formie przepustów o 
klasie odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów.  
W przypadku ścian i stropów nie będących elementami oddzieleń przeciwpożarowych, lecz dla których 
wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60, wszystkie przepusty o średnicy powyżej 4 cm 
winny mieć klasę odporności ogniowej przenikanego elementu.  

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 6. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

 6.2. Odbiór materiałów lub wyrobów przeznaczonych do wykonywania instalacji 

Zastosowane materiały lub wyroby powinny być identyfikowane na podstawie etykiety na opakowaniu lub 
innego dokumentu bezpośrednio związanego z dostawą. Etykieta lub dokument związany z dostawą powinny 
zawierać co najmniej: 

• nazwę i znak producenta 
• nazwę i typ wyrobu 
• numer partii i datę produkcji 
• znak kontroli jakości producenta 

Do każdej dostawy materiałów lub wyrobów izolacyjnych powinien być dołączony certyfikat lub deklaracja 
zgodności dostarczanych materiałów z Polską Normą lub aprobatą techniczną 

6.3. Ogólne cechy zewnętrzne materiałów lub wyrobów 
Wygląd i wykonanie materiałów lub wyrobów być zgodne z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm lub 
aprobat technicznych. 
Materiały lub wyroby powinny być dostarczane w stanie nieuszkodzonym tj. powierzchnie oraz krawędzie 
wyrobów powinny być gładkie, równe i bez uszkodzeń. 
Materiały lub wyroby izolacyjne powinny być odpowiednio opakowane w sposób zabezpieczający je przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. 

6.4. Prace wstępne  

• próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);  
• nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;  
• przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;  
• przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.  
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6.5. Kontrola działania klimatyzacji  

• działanie urządzeń, reakcja na nastawy zadane z poziomu sterownika lokalnego i centralnego; 
•  kontrola temperatury powietrza w pomieszczeniach. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt. 7. 

7.2. Jednostki obmiaru  
Jednostką obmiarową instalacji jest 1 metr (m) rury, dla każdego typu, średnicy. Jednostką obmiarową dla 
kształtek jest l sztuka (szt).  
Jednostką obmiarową dla klimatyzatorów jest 1 sztuka  (szt). 

• m³ - przebicia przez stropy i ściany, wykucię wnęk i bruzd 
• kpl, szt – montaż armatury, urządzeń, prób szczelności, kształtek 
• urządz. – próba szczelności, regulacja  
• m -  montaż rur; 
• m2 – izolacja z mat 

Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową. Tam gdzie przewidziano w 
przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją (niezależnie od jednostki) mogą one być wykorzystane do 
obmiaru/szacowania zaawansowania robót 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIÓRU ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne wymagania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki pozytywne. 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu następujących 
warunków :  

• zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,  
• instalację wyczyszczono, wytworzono próżnię i napełniono czynnikiem chłodniczym,  
• dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

8.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji.  

Odbiór techniczny częściowy instalacji powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub części instalacji, 
do których zanika dostęp w wyniku postępu robót.  

8.4. Badania odbiorcze  

Należy przeprowadzić wszystkie badania wymagane aktualnymi przepisami, zaleceniami producenta oraz 
zgodne z zasadami sztuki wykonywania instalacji klimatyzacyjnych, w szczególności:  

• badanie szczelności instalacji freonowej,  
• sprawdzenie i pomiar obwodów elektrycznych,  
• badanie linii kablowej, 
• pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,  
• sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. 

8.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji.  

W ramach odbioru końcowego należy:  

• sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,  
• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich,  
• punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie,  
• konieczności wprowadzenia odstępstwa,  
• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,  
• sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych,  
• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
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• uruchomić instalację, sprawdzić osiągane zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji klimatyzacji do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn 
takiego stwierdzenia  
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia 
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn 
takiego stwierdzenia należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy 
zniszczeniu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania 
ogólne” (45000000-7) pkt 9. Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami kontraktu, obmiarem robót.  
Cena wykonania robót obejmuje:  

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,  
• opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych,  
• wykonanie prac objętych specyfikacją,  
• koszty badań i pomiarów,  
• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,  
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa lub w innej jednostce  podana przez Wykonawcę w odpowiedniej 
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypełnionego Przedmiaru Robót] –  oraz (w przypadku braku takich pozycji) 
w wykazie cen w pozycji koszty ogólne budowy. Różnice w ilości robót zawarte w kosztorysach ofertowych a 
rzeczywistych ilościach robót pomiarowych nie są podstawą zmiany ceny ryczałtowej i stanowią ryzyko 
Wykonawcy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

• PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.  
• PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  
• PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego 

obciążenia cieplnego  
• PN-EN ISO 13790:2008 Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia 

energii do ogrzewania i chłodzenia  
• PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury 

powierzchni - Obliczenia szczegółowe  
• PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Przenoszenie ciepła przez 

grunt - Metody obliczania  
• PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki przenoszenia 

ciepła przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania  
• PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.  
• PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i 

wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania  
•  PN-EN 12375-1:2003 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w 

instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 1: Rury do instalacji rurowych.  
• PNEN 3781 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

środowiska. Część I: Wymagania podstawowe, definicje , klasyfikacja i kryteria wyboru.  
•  PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
•  PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach dla stałego 

przebywania ludzi. 

10.2. Inne dokumenty 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami (z 
puźniejszymi zmianami).  
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony  
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.2006 nr 80, poz. 563).  
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) z późniejszymi zmianami  
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826 z dnia 5 lipca 2007r.).  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II „Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”.  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji– COBRTI Instal , zeszyty 1-11  
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