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1 Część ogólna 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
 
Zmiana sposobu użytkowania budynku administracji mieszkań komunalnych na 
„Dzienny Dom Pobytu Seniora” w Ogrodzieńcu. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Niniejsza Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych i instalacyjnych. 
Niniejsza Specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem robót branży 
sanitarnej w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych i obejmuje: 

• Instalację wody zimnej; 
• Instalację ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacyjnej; 
• Instalację kanalizacji sanitarnej; 
• Biały montaż. 

 
1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Prace towarzyszące i tymczasowe zgodnie z pkt. 1.3 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Teren robót zlokalizowany jest w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 69 na działce nr 
2977, jedn. ewid. 241606_4 Ogrodzieniec Miasto, obr. ewid. 0001. 
 
Informacje o terenie budowy zgodnie z pkt. 1.4 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
1.5 Nazwy i kody robót 
 
Roboty objete niniejszą specyfikacją zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
(CPV) posiadają następujące kody: 

• Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne – CPV 45332000-3 
 

1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 
Określenia podstawowe zawarte zostały w pkt. 1.6 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami. 
 

2 Wymagania dotyczące wyrobów, sprzętu i transportu 
 
2.1 Materiały 
 
2.1.1 Rodzaje materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, składowania i transportu 
podano w pkt. 2.1 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Wszystkie materiały do wykonania sanitarnych sieci zewnetrznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej oraz dokumentach 
odniesienia tj. normach, aprobatach technicznych.  
 
2.1.2 Materiały instalacji wodociągowych 

• Rurociągi łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków 
niemieszkalnych, z rur PE - rura wielowarstwowa PE d:15x2,6mm 

• Rurociągi łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków 
niemieszkalnych, z rur PE - rura wielowarstwowa PE d:21x3,45mm 

• Rurociągi łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków 
niemieszkalnych, z rur PE - rura wielowarstwowa PE d:26x4,0mm 

• Rurociągi łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków 
niemieszkalnych, z rur PE - rura wielowarstwowa PE d:32x4,0mm 

• Rurociągi łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków 
niemieszkalnych, z rur PE - rura wielowarstwowa PE d:40x4,0mm 

• Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o 
średnicy nominalnej 15 mm (zawór kulowy gwintowany mosiężny + 2 
kształtki PP-R/stal) 

• Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o 
średnicy nominalnej 20 mm (zawór kulowy gwintowany mosiężny + 2 
kształtki PP-R/stal) 

• Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o 
średnicy nominalnej 25 mm (zawór kulowy gwintowany mosiężny + 2 
kształtki PP-R/stal) 

• Zawór kulowy ćwiećobr. dn15mm 
• Zawory zwrotne typ HA dn20mm 
• Zawór ze złączką do węża dn15 
• Pompa cyrkulacyjna 
• Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi 

gr.30 mm , średnica zewnętrzna rurociągu 32 mm 
• Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi 

gr.20 mm , średnica zewnętrzna rurociągu 25 mm 
• Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi 

gr.20 mm , średnica zewnętrzna rurociągu 20 mm 
• Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi 

gr.20 mm , średnica zewnętrzna rurociągu 15 mm 
• Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi 

gr.13 mm , średnica zewnętrzna rurociągu 42 mm 
• Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi 

gr.13 mm , średnica zewnętrzna rurociągu 32 mm 
• Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi 

gr.13 mm , średnica zewnętrzna rurociągu 25 mm 
• Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi 

gr.9 mm , średnica zewnętrzna rurociągu 20 mm 
• Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi 

gr.9 mm , średnica zewnętrzna rurociągu 15 mm 
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2.1.3 Materiały instalacji kanalizacyjnych 
• Rurociągi kanalizacyjne z PVC-U, wewnątrz budynku o średnicy 160 mm o 

połączeniach wciskowych / pod posadzką 
• Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 

średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych 
• Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 

średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych 
• Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 

średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych 
• Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym 
• Rura wywiewna z PCV o połączeniu wciskowym o średnicy 110 mm 
• Wpust podłogowy z blokadą antyzapachową tworzywowy DN50 

 
2.1.4 Biały montaż 

• Bateria umywalkowa stojąca Dn 15 mm 
• Bateria zmywakowa stojąca 
• Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm 
• Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm 
• Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego 50 mm 
• Zlew gospodarczy, na ścianie 
• Zlewozmywak ze stali nierdzewnęj, dwukomorowy, na szafce 
• Zlewozmywak ze stali nierdzewnęj, jednokomorowy, na szafce 
• Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym chromowanym 
• Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym chromowanym  - 

umywalka dla niepełnosprawnych szer. 55cm 
• Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - montowana w 

blacie. 
• Postument porcelanowy do umywalek 
• Kwadratowe natryskowe narożne kabiny do kąpieli z szybami ze szkła 

hartowanego + brodzik kwadratowy płytki – 90cm 
• Ustep z płuczką, typu "kompakt" 
• Stalaż ze spłuczką do WC dla niepełnosprawnych 
• Miska do WC dla niepełnosprawnych 
• Przycisk do spłuczek podtynkowych 
• Podejścia dopływowe do zawrów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu 

elastycznym matalowym, o średnicy nominalnej 15mm 
• Listwy z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane do podłoża 

z cegły - osłony rur c.o. prowadzonych po zewnetrznych powierzchniach 
ścian. 

• Uchwyty stałe i ruchome (po jednej sztuce) dla niepełnosprawnych. 
 
2.1.5 Składowanie materiałów 
 
Rury 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w 
sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami 
atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. Rury z tworzyw sztucznych (PE, 
PVC i PP) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej 
swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość 
sterty rur nie powinna przekraczać: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. 
Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie 
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promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna 
przekraczać 30°C. 
 
Armatura 
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w 
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami 
powodującymi korozję. 
 
2.2 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 2.2 Specyfikacji technicznej nr 
ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Rodzaje sprzętu używanego do robót w zakresie instalacji sanitarnych pozostawia 
się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
2.3 Transport 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 2.3 Specyfikacji technicznej 
nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz armatury na stanowiska 
montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu 
wewnętrznego z magazynu budowy.  
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach 
branżowych. 
Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu 
budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi 
przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi.  
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem 
powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
Transport bloków może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które 
pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych urządzeń i materiałów.  

 
3 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 3 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 

 
Wykonawca robót sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
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zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru . 
Wykonawca powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do wykonywania 
instalacji, umiejętność czytania Dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni 
zestaw elektronarzędzi i narzędzi specjalistycznych, przyrządy pomiarowe itp. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru  
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

 
3.1 Instalacje wody zimnej i ciepłej  

 
3.1.1 Prowadzenie przewodów. 
Główne rurociągi rozprowadzające należy mocować do elementów konstrukcji 
budynku za pomocą podpór stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników 
lub wieszaków).  
Odstępy mocowania przewodów na podporach nie mogą być większe niż wynika to 
z wymiaru odpowiedniego dla materiału, z którego wykonany jest przewód. 
Konstrukcja wsporników ma zapewnić swobodne poosiowe przesuwanie się rur. Nie 
jest dozwolone zmienianie rodzaju podpór bez akceptacji Inspektora Nadzoru.  
W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane (nie ppoż.) stosować 
tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń 
między rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona szczeliwem elastycznym.  
Trasy przewodów mają być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, 
żeby na podstawie tej dokumentacji można je było łatwo zlokalizować. Przewody 
mają być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji 
w jednym lub kilku punktach.  
Podejścia wody zimnej i ciepłej dodatkowo mocować przy punktach poboru wody.  
 
3.1.2 Łączenie rurociągów. 
Rurociągi z tworzywowe i rurociągi ze stali nierdzewnej łączysz za pomocą kształtek 
systemowych zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta. Rurociągi stalowe 
ocynkowane łączyć poprzez połączenia kołnierzowe lub rowkowane. 
 
3.1.3 Połączenia gwintowane. 
Zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe kątowe do baterii, złączki do węża, 
zawory antyskażeniowe montować należy na instalacją poprzez połączenia 
gwintowane. 
Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał 
uszczelniający stosować pakuły i pastę uszczelniającą. 
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3.1.4  Czyszczenie rurociągów. 
Instalacje należy przepłukać i oczyścić wodą surową zgodnie z WT oraz PN.  
 
3.1.5 Próba szczelności. 
Instalacja przed zakryciem, i wykonaniem izolacji przewodów muszą być poddane 
próbie szczelności. Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić zgodnie z 
Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wodociągowych”. Przed przystąpieniem do badania szczelności 
należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie 
przepłukać wodą i dokładnie odpowietrzyć. Z próby szczelności należy sporządzić 
protokół. 

 
3.1.6 Izolacja rurociągów wody zimnej ciepłej. 
Do izolacji rur wodociągowych, zastosować materiały posiadające cechę 
nierozprzestrzeniana ognia (NRO), potwierdzoną stosownym dokumentem.  
Jako materiał izolacyjny dla rurociągów wody zimnej do celów socjalnych i 
hydrantowych prowadzonych pod dachem budynku, nad sufitami podwieszanymi i w 
ścianach g-k należy stosować otuliny z pianki poliolefinowej. Otulina stanowi 
równocześnie izolacje przeciwkondensacyjną. Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 
0,035 W/mK dla 20 °C. Grubość izolacji rur ma być nie mniejsza jak: 
Woda zimna: DN50 – DN15 – 13 mm 
Woda hydrantowa: DN100 – DN50 – 9 mm 
Dla rurociągów wody ciepłej prowadzonych w przestrzeni sufitów podwieszanych i w 
ścianach g-k należy stosować izolację o współczynniku przewodności nie mniejszym 
niż 0,035 W/mK i grubość spełniającą wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) wraz ze zmianami: 

• Średnica wewnętrzna do 22mm – grubość izolacji min 20mm 
• Średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm – grubość izolacji 30mm 

Dopuszcza się zmniejszenie o 50% grubości w/w izolacji rurociągów wody ciepłej w 
przypadku przechodzenia przez ściany, stropy i w przypadku wystąpienia 
skrzyżowań przewodów. 
Dla rurociągów wody zimnej i ciepłej prowadzonych w warstwach posadzkowych 
należy stosować izolację o współczynniku przewodności 0,040 W/mK i grubość 
6mm.  
Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych 
prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. 
Powierzchnia rurociągu lub urządzenia ma być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp.  

 
3.2 Instalacje kanalizacji sanitarnej  

 
3.2.1 Prowadzenie przewodów. 
Instalacje wykonać zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-10700 „Instalacje 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przewody kanalizacyjne układać 
kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody kanalizacyjne 
nie prowadzić nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania 
oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Przewody kanalizacyjne prowadzić po 
ścianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego 
swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne 
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przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur, a krawędzią otworu w 
przegrodzie budowlanej stosować tuleje ochronne. 
 
3.2.2 Podejścia. 
Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych prowadzić oddzielnie 
lub łączyć w kilka przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć 
wodnych. Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście 
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów, i 
mają wynosić minimum 2%. 
 
3.2.3 Piony. 
Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie 
powinna być mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna 
średnica pionu wynosi 0,07 m, a dla pionów prowadzących ścieki z misek 
ustępowych 0,10 m. 
 
3.2.4 Przewody odpływowe (poziomy). 
Przewody prowadzone w gruncie pod posadzką pomieszczeń, w których 
temperatura nie spada poniżej 0°C układać na takiej głębokości, aby odległość 
liczona od poziomu podłogi do powierzchni rury wynosiła co najmniej 0,5m i była 
dostosowana do warstw podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji gruntu na 
terenie obiektu. 
Spadki przewodów odpływowych i podłączeń kanalizacyjnych: 

Średnica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny % 
<110 2 15 
160 1,5 15 
 

3.2.5 Mocowanie przewodów. 
Przewody kanalizacyjne mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
obejm.  
Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych: 

Średnica przewodu (mm) Rozstaw uchwytów (m) 
50 - 110 1,0 
> 110 1,25 

Na przewodach pionowych stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno 
mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie 
przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. 
Wszystkie elementy przewodów spustowych mają być mocowane niezależnie. 
 
3.2.6 Montaż syfonów odpływowych 
Syfony odpływowe łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych, 
złączek przejściowych i złączek dwukolanowych.  

 
3.2.7 Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej. 
Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej 
odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montować rury wywiewne. 
Pion wyprowadzać jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0m ponad dach 
w taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do 
pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0 m. 
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3.2.8 Łączenie rur. 
Połączenia kielichowe przewodów kanalizacyjnych należy uszczelnić zgodnie z 
instrukcją producenta, za pomocą pierścienia gumowego o średnicy dostosowanej 
do zewnętrznej średnicy przewodu kanalizacyjnego.  
Połączenia zgrzewane wykonać zgodnie z instrukcja producenta rur. 
 
3.2.9 Badanie szczelności. 
Badania szczelności ma być wykonane przed zakryciem kanałów, w których 
prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnętrznej jak następuje: 

• podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej 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 sprawdzić czy użyte materiały są 
zgodne z normami. 
 
3.3 Biały montaż 

 
W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być 
podłączony z lewej strony. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej i wysokość ustawienia przyborów 
wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji. 
 

4 Kontrola jakości, badania, odbiór wyrobów 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 4 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich 
zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów użytych do wykonania instalacji. 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. 
Każda dostarczona na budowę partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli jakości producenta.  
 
Odbiór międzyoperacyjny białego montażu i wyposażenia łazienek. 
Po wykonaniu odbioru międzyoperacyjnego sporządzić protokół potwierdzający 
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do celu, jakim mają 
służyć. W protokole zidentyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
 

5 Obmiar robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 5 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
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5.1 Szczegółowe zasady obmiaru robót 
 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

• Rurciągi, przewody itp. – m 
• Armatura, studnie, zasuwy itp. – szt, kpl. 
• Próby działania, uruchomienia – kpl. 
• Urządzenia sanitarne – szt., kpl. 

 
6 Odbiór robót 

 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 6 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
6.1 Szczegółowe zasady odbioru robót  
 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między 
operacyjne: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 
otworów), 

• bruzdy w ścianach: 
− wymiary,  
− czystość bruzd,  
− zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych 

spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji wod-kan 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

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

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

atesty, certyfikacty itp.), 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 
usunięcia usterek, 

• aktualność Dokumentacji (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 

• kompletność protokołów badań szczelności instalacji, 
• uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 
Odbiór techniczny końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wraz z 
białym montażem i wyposażeniem łazienek do użytkowania lub protokolarnym 
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stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. 
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.  
Każda zmiana musi być pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Zmiany 
bez zgody Inspektora skutkują tym, że Wykonawca na własny koszt zdemontuje 
wykonaną instalację i wykona ją w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 
oraz zaleceniami SST. 
 
6.2 Instrukcja obsługi 

 
Instrukcj eobsługi instalacji wraz z dokumentacją techniczno–ruchową wyrobów 
zainstalowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne należy przekazać 
Inwestorowi. 
 
6.3 Gwarancja 

 
Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające 
gwarancję producenta lub dystrybutora. 
 
6.4 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 
Badania odbiorcze instalacji będą prowadzone wg metodyki badań określonej w 
warunkach technicznych wykonania i odbioru robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
− sprawdzenie zgodności wykonania i zastosowanie materiałów ze SST; 
− sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych; 
− badanie szczelności przeprowadzić przed zakryciem bruzd oraz przed 

wykonaniem izolacji cieplnej; 
− po przeprowadzeniu badania szczelności powinien być sporządzony protokół 

badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonane badanie oraz 
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem 
pozytywnym; 

− badanie armatury odcinającej; 
• sprawdzenie zgodności doboru armatury z przedmiarem robót i wytycznymi 

Inwestora; 
• sprawdzenie szczelności zamknięcia i połączeń armatury; 
• sprawdzenie poprawności i szczelności montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych; 
• z przeprowadzonych badań odbiorczych sporządzić protokół, jeżeli wynik 

badania był negatywny, w protokole określić termin, w którym armatura i 
urządzenia sanitarne powinna być przedstawiona do ponownych badań; 

− dokumentacja techniczna powykonawcza; 
• rzut pomieszczeń; 
• rzut i przekrój kanalizacji sanitarnej; 
• dokumentacja koncesyjna na urządzenia podlegające UDT; 
• oświadczenie, że ewentualne zastosowane wyroby dopuszczone do 

jednostkowego stosowania w instalacjach, są zgodne z przepisami i 
obowiązującymi normami. 
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7 Rozliczenie robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 7 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
7.1 Zasady rozliczenia płatności 
 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe uwzględniają również: 

• przygotowanie stanowiska roboczego; 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu; 
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi; 
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót; 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

robót; 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót; 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów; 
• likwidację stanowiska roboczego. 

 
8 Dokumenty odniesienia 

 
Dokumenty odniesienia zgodnie z pkt. 8 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
Ponadto: 
BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych  
PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-8 l/B - 10700.02 - Instalacje wewnętrzne rurociągowe i kanalizacyjne. Przewody 
wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.  
PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Przewody wody zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze.  
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych.  
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu  
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - 
Zmiana do normy  
PN-B-01770:1999 Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieci zewnętrzne. 
Oznaczenia graficzne.  
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PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  
PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych  
PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  
PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje  
PN-EN 1074 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające  
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające – Cześć 1: Wymagania ogólne.  
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające – Czesc2 : Armatura zaporowa.  
PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające – Czesc5: Hydranty.  
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością  
PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Ręcznie sterowane zawory kulowe 
wykonane ze stopów miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody 
wodociągowej. Badania i wymagania.  
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVCU) 
do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu  
PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o 
ściankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczące rur i systemu  
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających.  
PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe – Wymagania 
materiałowe dotyczące uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach 
wodociągowych i odwadniających – Cześć 2: Elastomery termoplastyczne. 8  
N-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje  
PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie  
PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych (zawory antyskażeniowe). 
PN-M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych.  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych Tom II - 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.  
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo 
Infrastruktury: - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – 
zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – 
zeszyt 7. 
PN-70/B - 12620 Szkliwa ceramiczne. Oznaczanie kwasoodporności i ługoodporności 
szkliw wyrobów sanitarnych. 
PN-78/B - 12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 
PN-81/B - 12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. 
PN-80/B - 12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet. 
PN-79/B - 12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 
PN-81/B - 12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 
PN-77/B - 12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 
PN-78/B - 12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie. 
PN-79/B - 12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. 
PN-EN 997:2005 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym. 
PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne Wymagania użytkowe i metody badań. 
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1 Część ogólna 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
 
Zmiana sposobu użytkowania budynku administracji mieszkań komunalnych na 
„Dzienny Dom Pobytu Seniora” w Ogrodzieńcu. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Niniejsza Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych i instalacyjnych. 
Niniejsza Specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem robót branży 
sanitarnej i obejmuje: 

• Instalację wentylacji. 
 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Prace towarzyszące i tymczasowe zgodnie z pkt. 1.3 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Teren robót zlokalizowany jest w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 69 na działce nr 
2977, jedn. ewid. 241606_4 Ogrodzieniec Miasto, obr. ewid. 0001. 
 
Informacje o terenie budowy zgodnie z pkt. 1.4 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
1.5 Nazwy i kody robót 
 
Roboty objete niniejszą specyfikacją zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
(CPV) posiadają następujące kody: 

• Instalowanie wentylacji – CPV 45331210-1 
 

1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 
Określenia podstawiowe zawarte zostały w pkt. 1.6 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
Wentylacja pomieszczeń - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego 
części, mająca na  celu  usuniecie  powietrza  zużytego  i  zanieczyszczonego  oraz  
wprowadzenie  powietrza zewnętrznego.  
Wentylacja grawitacyjna – to wentylacja, gdzie ruch powodowany jest różnicą 
gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku.  
Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń 
mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. W zależności od kierunku ruchu  
powietrza w stosunku do wentylowanego pomieszczenia rozróżnia się wentylację  
mechaniczną:  

• nawiewną  -  dostarczanie  powietrza  odbywa  się  w  sposób  mechaniczny,  
a  usuwanie  w sposób naturalny,  
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• wywiewną  -  tu  powietrze  dostarczane  jest  w  sposób  naturalny,  a  
mechanicznie wspomagany jest wywiew,  

• nawiewno–wywiewną - w tym przypadku dostarczanie i usuwanie powietrza 
odbywa się w pełni mechanicznie.  

Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych 
służących do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.  
Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozdział powietrza w wentylowanej 
przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania 
wymaganych warunków – intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, 
temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w 
strefie przebywania ludzi.  
Rozprowadzenia powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej 
objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z 
zastosowaniem przewodów.  
Ogrzewanie powietrza – uzdatnienie powietrza polegające na podwyższeniu jego 
temperatury.  
Wentylator – urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch. 
Czerpnia wentylacyjna – element instalacji, przez który jest zasysane powietrze 
zewnętrzne.  
Wyrzutnia wentylacyjna – element instalacji, przez który powietrze jest usuwane 
na zewnątrz.  
Przewód wentylacyjny – element, o zamkniętym obwodzie przekroju 
poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze.  
Przepustnica – zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód 
wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub na regulacją strumienia powietrza 
przez zmianę oporu przepływu.  
Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej  
przestrzeni.  
Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej  
przestrzeni. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami. 
 

2 Wymagania dotyczące wyrobów, sprzętu i transportu 
 
2.1 Materiały 
 
2.1.1 Rodzaje materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, składowania i transportu 
podano w pkt. 2.1 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji wentylacji powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej oraz dokumentach odniesienia 
tj. normach, aprobatach technicznych.  
 
2.1.2 Materiały instalacji wentylacji  
 

• Przewody elastyczne, fi 160 mm. 
• Przewody elastyczne, fi 200 mm. 
• Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne, typ A, o obwodach do 1600 mm. 
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• Anemostaty kołowe, typ D, o średnicach do 160 mm. 
• Wentylator ścienny/sufitowy montowany na przewodzie wentylacyjnym. 
• Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych 125x125 mm. 
• Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm - kominek 

wentylacyjny. 
 
2.2 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 2.2 Specyfikacji technicznej nr 
ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Rodzaje sprzętu używanego do robót w zakresie instalacji sanitarnych pozostawia 
się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Do wykonania robót należy zastosować sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
właściwe dla danego rodzaju robót, przy uwzględnieniu właściwej jakości ich 
wykonania. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzęt, narzędzia i materiały 
wymagane w celu wykonania robót. 
 
2.3 Transport 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 2.3 Specyfikacji technicznej 
nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz armatury na stanowiska 
montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu 
wewnętrznego z magazynu budowy.  
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach 
branżowych. 
Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu 
budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi 
przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi.  
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem 
powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które 
pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych urządzeń i materiałów.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 
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3 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 3 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 

 
Wykonawca robót sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru . 
Wykonawca powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do wykonywania 
instalacji, umiejętność czytania Dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni 
zestaw elektronarzędzi i narzędzi specjalistycznych, przyrządy pomiarowe itp. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru  
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

 
3.1 Instalacja wentylacji  

 
Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz Polskich Norm, pod fachowym 
kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 

 
3.1.1 Wentylatory wyciągowe dachowe i kanałowe 
Wentylatory należy montować zgodnie z DTR danego typu wentylatora. 
Urządzenia wyposażyć w wyłączniki serwisowe. 
Urządzenia winny zostać uruchomione przez autoryzowany serwis producenta wraz 
ze sporządzeniem protokołu z charakterystycznymi parametrami urządzeń. 
 
3.1.2 Nawiewniki, wywiewniki 
Do dostarczania i odprowadzania powietrza dobrano anemostaty kołowe, ty D 
ośrednicach do 160mm oraz kratki wentylacyjne do przewodów stalowych 
125x125mm. 
 
3.1.3 Kanały wentylacyjne  
Kanały będą wykonane z przewodów elastycznych fi 160mm i fi 200mm oraz z rury 
PCV fi 110mm. 

 
3.1.4 Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji 
Wszystkie urządzenia należy mocować w sposób pewny i trwały. Kanały, nawiewniki 
i wywiewniki należy podwieszać lub podpierać w sposób trwały i pewny oraz 
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eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Przewody 
muszą być podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące pod 
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką 
dźwiękochłonną filcową lub gumową. Wewnątrz budynku stosować podwieszenia 
systemowe, przy podwieszaniu tłumików – uwzględnić ich znacznie większą masę od 
kanałów wentylacyjnych. Urządzenia montować z wykorzystaniem przekładek 
gumowych. 
 

4 Kontrola jakości, badania, odbiór wyrobów 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 4 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich 
zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów użytych do wykonania instalacji. 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. 
Każda dostarczona na budowę partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli jakości producenta.  
 
Szczegółowy wykaz oraz zakres badań i kontrolnych instalacji wentylacji zawarty 
jest w normach branżowych i opracowaniach:  

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, 
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5) wydanie Warszawa, 
wrzesień 2002. 

 
5 Obmiar robót 

 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 5 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
5.1 Szczegółowe zasady obmiaru robót 
 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

• Rurciągi, przewody, kanały itp. – m, m2 
• Armatura itp. – szt, kpl. 
• Próby działania, szczelności, uruchomienia – kpl, szt. 

 
6 Odbiór robót 

 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 6 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między 
operacyjne: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 
otworów), 
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Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

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

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

atesty, certyfikacty itp.), 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 

•  protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 
usunięcia usterek, 

• aktualność Dokumentacji (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 

• kompletność protokołów badań szczelności instalacji. 
 

7 Rozliczenie robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 7 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
7.1 Zasady rozliczenia płatności 
 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe uwzględniają również: 

• przygotowanie stanowiska roboczego; 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu; 
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi; 
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót; 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

robót; 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót; 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów; 
• likwidację stanowiska roboczego. 
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8 Dokumenty odniesienia 
 
Dokumenty odniesienia zgodnie z pkt. 8 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
Ponadto: 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego  
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
PN-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania. 
PN-EN 12599:2002, PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków -- Procedury  
badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i  
klimatyzacji, 
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza   
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi, 
PN-EN 12599:2002, PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków -- Procedury 
badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i 
klimatyzacji, 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo -- Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w   
budynkach. 
 
Inne opracowania: 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”  
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5) wydanie Warszawa, wrzesień 
2002;  
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1 Część ogólna 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
 
Zmiana sposobu użytkowania budynku administracji mieszkań komunalnych na 
„Dzienny Dom Pobytu Seniora” w Ogrodzieńcu. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Niniejsza Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych i instalacyjnych. 
Niniejsza Specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem robót branży 
sanitarnej i obejmuje: 

• Instalację centralnego ogrzewania – demontaż i montaż grzejnika. 
 
1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Prace towarzyszące i tymczasowe zgodnie z pkt. 1.3 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Teren robót zlokalizowany jest w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 69 na działce nr 
2977, jedn. ewid. 241606_4 Ogrodzieniec Miasto, obr. ewid. 0001. 
 
Informacje o terenie budowy zgodnie z pkt. 1.4 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
1.5 Nazwy i kody robót 
 
Roboty objete niniejszą specyfikacją zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
(CPV) posiadają następujące kody: 

• Instalowanie centralnego ogrzewania – CPV 45331100-7 
 

1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 
Określenia podstawiowe zawarte zostały w pkt. 1.6 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami. 
 

2 Wymagania dotyczące wyrobów, sprzętu i transportu 
 
2.1 Materiały 
 
2.1.1 Rodzaje materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, składowania i transportu 
podano w pkt. 2.1 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
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Wszystkie materiały do wykonania sanitarnych sieci zewnetrznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej oraz dokumentach 
odniesienia tj. normach, aprobatach technicznych.  
 
2.1.2 Materiały instalacji centralnego ogrzewania  

 
Instalacje centralnego ogrzewania 

• Grzejnik stalowy, 2-płytowy (z odzysku) 
 
2.1.3 Składowanie materiałów 
 
Rury 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w 
sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami 
atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. Rury z tworzyw sztucznych (PE, 
PVC i PP) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej 
swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość 
sterty rur nie powinna przekraczać: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. 
Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie 
promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna 
przekraczać 30°C. 
Armatura 
Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
 
2.2 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 2.2 Specyfikacji technicznej nr 
ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Rodzaje sprzętu używanego do robót w zakresie instalacji sanitarnych pozostawia 
się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
2.3 Transport 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 2.3 Specyfikacji technicznej 
nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz armatury na stanowiska 
montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu 
wewnętrznego z magazynu budowy.  
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach 
branżowych. 
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Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu 
budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi 
przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi.  
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem 
powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
Transport bloków może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które 
pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych urządzeń i materiałów.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 

 
3 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 3 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 

 
Wykonawca robót sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru . 
Wykonawca powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do wykonywania 
instalacji, umiejętność czytania Dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni 
zestaw elektronarzędzi i narzędzi specjalistycznych, przyrządy pomiarowe itp. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru  
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

 
3.1 Instalacja centralnego ogrzewania 

 
3.1.1 Połączenia rurowe 
Instalację rozprowadzjącą i piony wykonać z rur do instalacji grzewczych 
wykonanych zgodnie z normą PN-H-74200. Łączenie rur wykonać za pomocą 
spawania. Instalację c.o. od rozdzielaczy do poszczególnych grzejników wykonać z 
rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych. 
Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał 
uszczelniający stosować pakuły oraz pastę uszczelniającą. Całość instalacji wykonać 
zgodnie z wytycznymi producenta. 
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Rury stalowe łączone poprzez spawanie. Rury wielowarstwowe łączone na złączki 
mechaniczne. Łączenia rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

 
3.1.2 Mocowanie rurociągów 
Przewody mocować do ścian lub stropów za pomocą haków i uchwytów do rur wg 
BN-76/8860-01/03.  
Rurociągi poziome należy poprowadzić ze spadkiem 3 ‰ w kierunku źródła ciepła. 
Instalacje mocować za pomocą obejm metalowych z wkładką gumową, wykonując 
punkty stałe, przesuwne, zgodnie z instrukcją montażową, producenta rur. 
Rurociągi mocować na niezależnych zawiesiach i wspornikach. Maksymalne rozstawy 
uchwytów podano w tabeli. 

DN Odległość między podporami w 
metrach DIN 1988 

Wskazanie dla rur cienkościennych w 
metrach 

10 1,25 1,50 
12 1,25 1,50 
15 1,50 1,50 
20 2,00 2,00 
25 2,25 2,50 
32 2,75 2,50 
40 3,00 3,00 
50 3,50 3,50 
65 4,25 4,00 
80 4,75 4,50 
100 5,00 5,00 

 
3.1.3 Próba ciśnienia i płukanie rur 
Rurociągi instalacji ogrzewczej przed malowaniem i izolowaniem należy poddać 
próbie szczelności ciśnieniowej i płukaniu wg PN-77/H-34031. Ciśnienie winno 
wynosić 0,9 MPa. 
Płukanie należy wykonać co najmniej dwukrotnie przez 20 min. za każdym razem. 
Próby należy wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i powinny 
być zakończone spisaniem protokołu odbioru prób. 
Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków: 

• Rurociąg powinien być napleniony wodą na 24 h przed próbą. 
• Temperatura wody powinna wynosić 10 do 40°C. 
• Próbę należy przeprowadzić odcinkami. 
• Przed próbą należy rurociąg dokładnie odpowietrzyć. 
• Przy próbach wodnych naprężenia nie powinny być przewyższać 90 % 

wartości granicy plastyczności przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla 
danego materiału oraz powinny spełniać wymagania podane w PN-79/M-
34033. 

• Obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do 
próbnego powinno się odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie 
przekraczającą 0.05 MPa na minutę. 

• Oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym, lecz nie 
większym niż 0,8 MPa, 

• W czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się 
przeprowadzania jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. 

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno 
być rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć 
oraz nieszczelność ii pocenia się powierzchni. 
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Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić ruch 
próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach przewidzianych przy 
normalnej pracy rurociągu i możliwie przy pełnym obciążeniu. 
 
3.1.4 Izolacja rurociągów  
Rurociągi instalacji prowadzone wewnątrz należy izolować otuliną systemową o  
grubości minimalnej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dn. 12. kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 z późniejszymi zmianami: 

Średnica 
nominalna 
  

Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m • K) [mm] 
Rury układane w pomieszczeniach 
nieogrzewanych 

Rury układane pomieszczeniach 
ogrzewanych 

DN15 20 10 
DN 20 20 10 
DN 25 30 15 
DN 32 30 15 
DN40 40 20 
DN 50 55 27,5 
DN 65 65 32,5 
DN 80 80 40 
DN 100 105 52,5 

Dopuszcza się zmniejszenie o 50% grubości w/w izolacji rurociągów w przypadku 
przechodzenia przez ściany, stropy i w przypadku wystąpienia skrzyżowań 
przewodów. 
Dla rurociągów prowadzonych w bruzdach ściennych i podłogowych stosować 
izolacje z pianki polietylenowej z zewnętrzną powłoką z mocnego polietylenu o 
grubości min 6mm. 
Uwaga: 

• przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku 
przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować 
grubość warstwy izolacyjnej, 

• izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 
Izolacja kształtek w tym łuków wykonać izolacyjnymi prefabrykowanymi. 
Połączenia poprzeczne łączyć taśmą aluminiową samoprzylepną. Płaszcz ochronny 
izolacji nie wymaga konstrukcji wsporczej. Otulina stanowi równocześnie izolacje 
przeciwkondensacyjną.  
Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokołem odbioru. 
Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza 
się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp.  
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste 
i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien 
wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych stosować dwu lub 
wieloczęściowe kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. 
z pianki poliuretanowej) lub wełny mineralnej. 
Poszczególne kształtki należy mocować w sposób umożliwiający wielokrotny ich 
montaż i demontaż za pomocą opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, 
taśmy z tworzywa sztucznego. 
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Wymiary zastosowanych kształtek powinny być dostosowane do danego typu i 
średnicy zaworu, zasuwy lub połączenia kołnierzowego. 
Wrzeciona zaworów i zasuw nie izolować i wyprowadzić na zewnątrz kształtek. 
Izolacja cieplna rurociągu lub urządzenia ma być zakończona przed kołnierzem 
w odległości równej długości śruby plus 10 mm. 
 
3.1.5 Znakowanie 
Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej rurociągów, 
zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg 
załączonych stron zgodnie z PN-70/N-01270. 
Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach 
zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych.  
 
3.1.6 Odpowietrzanie  
Odpowietrzenia wykonać zgodnie z PN-91/B-02420. W najwyższych punktach 
instalację należy odpowietrzyć poprzez automatyczne odpowietrzniki. Przed każdym 
odpowietrznikiem należy zamontować zawory kulowe gwintowane. 

 
3.1.7 Uwagi dodatkowe 
Instalacje rurowe prowadzić z minimalnym spadkiem 0,3% umożliwiającym w 
najniższych punktach odwodnienie, a w najwyższych odpowietrzenie instalacji. 
Odpowietrzenia wykonać zgodnie z PN-91/B-02420. 
Woda instalacyjna powinna spełniać wymogi określone w PN-04607 (dotyczy to 
przede wszystkim zawartości tlenu w wodzie, mniej niż 0,1mg/l), gdy suma stężeń 
jonów chlorkowych i siarczanowych będzie większa od 50 mg/l wymaga jest 
ochrona przeciwkorozyjna instalacji przy zastosowaniu inhibitorów korozji. 
Na rurociągach zastosowano kompensację naturalną. 
Przy wszystkich przejściach przez ściany oraz strefy p. poż. należy stosować rury 
ochronne i przejścia p. poż. 
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać 
polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby urządzeń i instalacji wg 
obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji 
zgodnie z obowiązującą procedurą. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków 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 zapewnić swobodne przesuwanie rur. 
W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone 
tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między 
rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. 
Przejście przewodów przez ściany budynku wykonać jako szczelne przy pomocy 
pierścieni gumowych. 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić rozładunek, zabezpieczenie, przeładowanie 
urządzeń, wykonać montaż oraz podłączenia wszystkich mediów oraz wykonać 
rozruch i próbę szczelności oraz rozruch próbny. 
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4 Kontrola jakości, badania, odbiór wyrobów 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 4 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich 
zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów użytych do wykonania instalacji. 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. 
Każda dostarczona na budowę partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli jakości producenta.  
 
Szczegółowy wykaz oraz zakres badań i kontrolnych instalacji grzewczych zawarty 
jest w normach branżowych i opracowaniach:  

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” 
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6) wydane Warszawa, maj 
2003;  

 
5 Obmiar robót 

 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 5 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
5.1 Szczegółowe zasady obmiaru robót 
 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

• Rurciągi, przewody itp. – m 
• Armatura, grzejniki, urządzenia itp. – szt, kpl. 
• Próby działania, szczelności, uruchomienia – kpl, szt. 

 
6 Odbiór robót 

 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 6 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między 
operacyjne: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 
otworów), 

• bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i 
zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków 
poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji c.o. 
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Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumentacja z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 
• dziennik budowy, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości, 

atesty, certyfikacty itp.), 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
•  protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 

usunięcia usterek, 
• aktualność Dokumentacji (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 
• kompletność protokołów badań szczelności instalacji. 

 
7 Rozliczenie robót 

 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 7 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
7.1 Zasady rozliczenia płatności 
 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe uwzględniają również: 

• przygotowanie stanowiska roboczego; 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu; 
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi; 
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót; 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

robót; 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót; 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów; 
• likwidację stanowiska roboczego. 

 
8 Dokumenty odniesienia 

 
Dokumenty odniesienia zgodnie z pkt. 8 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
Ponadto: 
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PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń 
o kubaturze do 600m3. 
PN-B-02414: 1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
Wymagania. 
PN-B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze (w części obowiązującej). 
– z uwzględnieniem zmian z WT (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania – Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody 
PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania. 
PN-EN-422-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
PN-EN-215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i 
badania 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenia instalacji ogrzewań wodnych – 
Wymagania  
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zaworu grzejnikowe. Wymagania i badania.  
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań.  
PN-EN ISO13370:2001 Cieplne właściwości Użytkowe budynków. Wymiana ciepła 
przez grunt. Metoda obliczania.  
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła 
przez przenikanie. Metoda obliczania.  
PN-EN ISO14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik 
przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo -- Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w   
budynkach. 
 
Inne opracowania: 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”  
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6) wydane Warszawa, maj 2003;  
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