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SPECYFIKACJA TECHNCZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   

„KOMPLEKS „MOJE BOISKO-ORLIK 2012 ” 

 

UWAGA: Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy 
zastosowanych urządzeń, znaków towarowych, patentów, materiałów lub ich pochodzenia należy 
rozumieć jako spełnienie wymaganych parametrów technicznych, standardów jakościowych lub 
lepszych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie materiałów lub urządzeń. W takim przypadku 
wszelkie niezbędne uzgodnienia z autorem dokumentacji, potwierdzające równoważność oferowanych 
urządzeń i materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie, należą do obowiązków wykonawcy. 
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1. WSTĘP 
Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne zawiera zakres określeń i wymagań wspólnych 
dla całości zagadnień dotyczących wykonania i odbioru robót, które wiążą się z tematem 
projektu i zadania  jest projekt kompleksu boisk sportowych zgodny z programem 
Ministerstwa Sportu i Turystyki RP „ MOJE BOISKO - ORLIK 2012”. Inwestycja 
przeznaczona jest dla celów wypoczynku i rekreacji. 
W zakres opracowania wchodzi wykonanie  instalacji sanitarnych wewnętrznych  oraz 
przyłączy   wod-kan.  
Specyfikacja techniczna / na roboty sanitarne  STT / jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.   
 

2. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH STT. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja STT obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji  w obiekcie j.w.  

Roboty  wyspecyfikowano  z  podziałem  na  następujące  elementy : 

�   Instalacja  c.o.i technologia kotłowni  
�   Instalacja  wewn.  Kanalizacji 
�   Instalacja  ciepłej   zimnej wody , cyrkulacji  
�   Instalacji wentylacji   
�   Przyłącze  wodociągowe 
�   Przyłącze kanalizacji podciśnieniowej i grawitacyjnej  
 

3. UWAGI OGÓLNE 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową/Projektem Budowlanym: Specyfikacją Techniczną/ i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 

4. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą PROJEKTOWĄ 

Podstawą wy konania i wyceny robót jest Dokumentacja Projektowa /Projekt Budowlany, ST. 
Wymagania zawarte w każdym opracowaniu są obowiązujące dla wykonawcy. Wymagania 
zawarte w ST mają priorytet w stosunku do Projektu Budowlanego. W przypadku 
rozbieżności wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, 
lecz o ich zauważeniu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta,  
który dokona korekty. Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową /DP/ a także ogólnie obowiązującymi przepisami. 
 

 

5. MATERIAŁY I SPRZĘT 
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Cechy materiałów i elementów instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi normami. 
Materiały przeznaczone do zabudowy powinny posiadać certyfikat lub aprobatę techniczną a 
urządzenia certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa. Wykonawca zadba, aby materiały 
przetrzymywane na budowie do czasu użycia. Były zabezpieczone i nie pogorszyła się ich 
jakość .Wykonawca jest zobowiązany do używania właściwego i sprawnego sprzętu, nie 
powodującego pogorszenia jakości robót. Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typu i 
jakości projektowi organizacji robót zaakceptowanemu przez Inspektora nadzoru. 
 

6. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z DP /i 
ewentualnymi korektami zaakceptowanymi przez /Inspektora nadzoru/ w jednostkach 
ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru /z 
wyprzedzeniem min. 3-dniowym/. Wyniki obmiaru należy wpisać do księgi obmiarów. Błąd 
lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze robót lub w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane będą poprawione zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru. Obmiary będą 
przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 

7. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płatność bazować będzie na obmierzonych ilościach wykonanych Robót. Podstawą płatności 
jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na tą pozycję określoną przez ST i 
DP. 

Cena jednostkowa obejmuje między innymi:        

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- wartość zużytych materiałów wraz z. kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania, a 
dla urządzeń technologicznych wraz z. kosztami ich montażu i właściwych prób i innymi 
towarzyszącymi kosztami 

- wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami 
jednorazowymi i innymi towarzyszącymi kosztami 
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- koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w 
kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów 
uzyskania przychodów, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy. Koszt 
oznakowania robót. Wydatki na BHP. usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, 
koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy i.t.p., koszt uporządkowania placu budowy po 
zakończeniu robót 

- zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu kontraktu w 
całym okresie    

  jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia kontraktu, koszt 
gwarancji    zwrotu zaliczki 

- koszt gwarancji należytego wykonania. 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

- koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami 

- koszt sprawdzeń, kontroli .wizytacji i.t.p. niezbędnych instytucji /n.p. PIPracy ,PTI Sanitamy,   

  PS Pożarna. Ochrona Środowiska i.t.p./ 

- koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych 

- koszt rozruchu, wykonanie pomiarów kontrolnych, prób końcowych, prób eksploatacyjnych. 
-koszty związane z przeszkoleniem obsługi urządzeń przeciwpożarowych, napisania  
protokółu ze  
 szkolenia 
-koszt sporządzenia instrukcji postępowania na wypadek pożaru. 
 

8. WYMAGANIA OGÓLNE. 

Poniżej przedstawiono podstawowe wymagania dla rur, łączników, spoiw, armatury i 
urządzeń stosowanych do wykonywania instalacji ogrzewczych, gazowych i wod-kan. 
Spełnienie nakładanych na te wyroby wymagań zapewnia zachowanie odpowiedniej 
trwałości każdego elementu instalacji w warunkach jej pracy i umożliwia poprawny montaż 
całej instalacji, a przede wszystkim - odpowiednią jakość połączeń. Wyroby, z których 
wykonywana jest instalacja, powinny niezależnie od ich producenta, odpowiadać 
wymaganiom określonym w poniżej wymienionych dokumentach, co pozwoli na ich 
uniwersalne stosowanie w każdej z wymienionych powyżej instalacji. Potwierdzeniem 
spełnienia wymagań określonych odpowiednimi normami czy aprobatami technicznymi jest - 
zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami wprowadzonymi ustawą Prawo budowlane - 
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dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Dokumentem 
dopuszczającym wyroby do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mogą być:  

8.1 - certyfikat zgodności z Polską Normą bądź z aprobatą techniczną (o ile na dany wyrób 
nie wydano Polskiej Normy). Certyfikat wydaje jednostka uprawniona (akredytowana) przez 
Polskie Centrum 

Akredytacji  

8.2 - deklaracja zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Deklarację  zgodności 
wydaje producent wyrobu bądź upoważniony przez niego przedstawiciel. Ponadto, dla 
wyrobów (rur, łączników, lutu) stykających się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
wymagany jest Atest Higieniczny wydawany przez Państwowy Zakład Higieny. Dotyczy to 
praktycznie wszystkich wyrobów, w stosunku do których przedstawiono wymagania w 
niniejszym opracowaniu. W kraju do wydawania aprobat technicznych w zakresie wyrobów 
stosowanych w instalacjach sanitarnych i ogrzewczych upoważniony został 
(rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Centralny Ośrodek 
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, a w zakresie wyrobów stosowanych 
w instalacjach gazowych na paliwa gazowe, Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. 
COBRTI INSTAL jest również jednostką akredytowaną w zakresie prowadzenia certyfikacji 
wyrobów, które służą do wykonywania instalacji z miedzi. Wyroby dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie zgodnie z rozporządzeniem powinny być oznakowane znakiem 
budowlanym B lub znakiem CE. System ten to również certyfikat zgodności lub deklaracja 
zgodności (przy udziale strony trzeciej lub bez jej udziału) z dokumentami odniesienia: 
zharmonizowaną normą europejską lub europejską aprobatą techniczną lub krajową 
.Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robot budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, 
Warszawa 1988. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji 
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 

8.3- Określone w dokumentacji projektowej marki i typy urządzeń oraz materiały podano 
przykładowo dla wyznaczenia standardu technicznego.  
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8.4 -Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia o nie 
gorszej jakości, a także o co najmniej równoważnych parametrach technicznych.  

8.5 -Decyzję o zatwierdzeniu materiału zamiennego podejmuje Zamawiający. 

8.6 -Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne, odpowiedzialny jest za 
sprawdzenie możliwości ich zastosowania pod każdym względem, tzn. wymiarów, ciężaru, 
sposobu transportu, montażu, podłączeń, parametrów zasilania energetycznego, sterowania, 
parametrów technicznych, jakościowych itp., oraz ewentualne dostosowanie do materiału 
zamiennego pozostałych podanych w dokumentacji projektowej rozwiązań. 

9. Zakres   robot  do wykonania  

Instalację  centralnego ogrzewania  ( poziomy  i  piony  )  wykonać  z  rur  miedzianych , 
łączonych  przez  lutowanie  lutem  miękkim .  
Przewody układane na ścianach budynku mocować przy pomocy uchwytów   do rur . 
Piony instalacji c.o. należy prowadzić na ścianach. 
Poziome przewody naścienne montować na typowych podporach dla przewodów typ A 
wg kat. COWCT W-wa. Natomiast przewody pionowe montować na typowe uchwyty 
do rur typu B i D wg normy BN/8864-27/01. 
Przejścia przez  ściany wykonać w tulejach ochronnych 
Rurociągi  prowadzone  w  posadzkach  należy prowadzić  w rurach Peschla . 
Jako grzejniki  przewiduje  się     grzejniki  płytowe     typu C  o wysokości  60 cm  jedno i 
dwupłytowe  np. PURMO  lub inne  o nie gorszych parametrach . 
Na grzejnikach  typ C zamontować  zawory  termostatyczne  z głowicami  RA-N-P,   np. firmy 
Danfoss lub inne  o nie gorszych parametrach  . Na powrotach zamontować  zawory 
powrotne ze spustem .Izolację  należy wykonać z otuliny STEINORM  o grubości 2 x 30 mm  
w miejscu przejścia  przez  prześwit budynku . 
Kocioł gazowy wiszący  kondensacyjny typ Vitodens 200-W o mocy 3,8 do 35 kW lub inny o 
nie gorszych parametrach z naczyniem wzbiorczym12 L z  zaworem bezpieczeństwa, pompą 
obiegową i regulatorem pogodowym Vitotronic 200 . 
Do przygotowania ciepłej wody należy zamontować podgrzewacz  Vitocell –V 100 wraz z 
armaturą . 
Do sterowania kotłownią projektuje się automatykę producenta kotła.   
Obieg wody  dla potrzeb co i czynnika grzejnego wymuszony jest poprzez pompy  obiegowe  
np. Wilo typu Stratos  25/1-6   . 
 

9. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
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techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami oraz zapisami zawartymi w wymaganiach ogólnych . 

 

 

9.1. Przewody  

 Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie wykonana z rur miedzianych   
prowadzonych pod stropem  od rozdzielaczy w pomieszczeniu węzła  cieplnego , który nie 
jest objęty niniejszym opracowaniem  . Dostarczone  na  budowę rury powinny być proste, 
czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych 
uszkodzeniami. 

9.2. Grzejniki  

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe jedno i dwupłytowe z 
podłączeniem bocznym firmy    typ C  . 

9.3. Armatura  

Grzejniki  wyposażyć  w zawory termostatyczne z głowicą  Danfoss  fi 15 mm , zawory 
powrotne oraz głowice  termostatyczne .Można zastosować  innej  firmy zawory  lecz o nie 
gorszych   parametrach . 

 

9.4. Izolacja termiczna  

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych STEINORM 
tylko w przejściu / prześwit budynku /. Otulina musi posiadać aprobatę techniczną o 
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

11. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

11.1. 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. 

11.2. Grzejniki  

 Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być 
pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i 
zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i 
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uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w 
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 

11.3. Armatura   

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

11.4. Izolacja termiczna 

 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone  krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania 
promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

12. WYKONANIE ROBÓT 

12.1. Monta ż ruroci ągów 

 Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL ze szyt 2: 
„Wytyczne Projektowania centralnego ogrzewania". Przed układaniem przewodów należy 
sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), 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 pękniętych lub w inny sposób 
uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 
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– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń. 

 Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3%  w kierunku 
źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. W miejscach przejść przewodów 
przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury 
i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 
powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być 
większa o 6  - 8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako 
granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających. 

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą 
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15 - 20 mm, przy czym na 
każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do 
rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, 
wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 

12.2. Monta ż grzejników  

 Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do po 
wierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co 
najmniej 110 mm. 

Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

– zawieszenie grzejnika, 

– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

 Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego  
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub 
by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, 
grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby 
opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i 
skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są 
działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
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12.3. Monta ż armatury i osprz ętu  

 Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z 
zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 
pasty miniowej lub taśmy teleflonowej . 

Kolejność wykonywania robót: 

-sprawdzenie działania zaworu, 
-nagwintowanie końcówek, wkręcenie pół – śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem 
gwintów   
 materiałem uszczelniającym,  
-skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe prze chodzącej przez 
oś przewodu. Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w 
miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe 
przy pomocy odpowietrzników automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w 
najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy 
zamontować zawór kulowy. 

12.4. Badania i uruchomienie instalacji 

 Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz  przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Przed 
przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy 
instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w 
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem 
inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

 Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze  
zewnętrznej powyżej 0°C. Ka żdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta 
przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi 
nie powinno przekraczać 2 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania 
należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze 
powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności 
należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 
12 barów. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na 
bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 Bara. Powinien on być umieszczony w możliwie 
najniższym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli 
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w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy 
sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić 
próbę na gorąco, przy najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika 
grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na 
gorąco winna być poprzedzona, co najmniej 72 – godzinną pracą instalacji. 

12.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i 
wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 
elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być 
prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. Grubość wykonanie izolacji nie 
powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o -5 do +10 
mm. 

13. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 
być  

 przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i  

 przemysłowe". Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie  

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

 

14. ODBIÓR ROBÓT  

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

 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących  robót: 
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 - przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwo rów), 

- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

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

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać  
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania  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 ko ńcowym nale ży sprawdzi ć: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi  zapisami  w 
  Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od  Dokumentacji projektowej, 
-protokoły z  odbiorów  częściowych i realizację postanowień dotyczącą  
 usunięcia usterek, 
 -aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i  
uzupełnienia), 
-protokoły badań  szczelności  instalacji. 
 

15. PRZEPISY ZWIĄZANE 

„Warunki  techniczne  wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
Tom II  Instalacje   sanitarne i  przemysłowe" . Arkady, Warszawa 1988. 

PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". 

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

PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania". 
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PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania". 

 PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania". 

 PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.  
Wymagania i  

badania". 

 PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania". 

PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)". 

PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 

 PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody". 

 

19. WYKONANIE ROBÓT 

19.1. Monta ż ruroci ągów 

Rurociągi łączone będą przez skręcanie . Wymagania ogólne dla połączeń skręcanych  
określone  są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót. Przed 
układaniem  przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenia 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 pękniętych lub w 
inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie  miejsca  ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń. 
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W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń 
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. Przewody pionowe należy mocować do ścian za 
pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15 – 20 mm, przy 
czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralna grub. 50mm. 

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

19.2. Monta ż armatury i osprz ętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonywany zgodnie z instrukcjami producenta i 
dostawcy. 

19.3. Badania 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. 

20. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla całej 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. 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory 
międzyoperacyjne: 
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– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 
otworów), 

– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

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

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

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

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w 
trakcie wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
wykonane 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 odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 
usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

 

21. PRZEPISY ZWIĄZANE 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
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„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, 
Warszawa 2001. 

Instalacja  ciepłej i zimnej wody oraz  cyrkulacji  
 
Instalację ciepłej wody i wody cyrkulacyjnej należy wykonać  z rur polipropylenowych 
stabilizowanych łączonych metodą zgrzewania w systemie KAN-therm lub innym o nie 
gorszych parametrach .  
Do zgrzewania powinny być używane tylko oryginalne przyrządy i urządzenia 
zastosowanego producenta systemu. Zmiany kierunków prowadzenia przewodów 
wykonywać wyłącznie przy użyciu typowych łączników, niedopuszczalne jest gięcie rur 
polipropylenowych zarówno na zimno jak i na gorąco. 
W miejscach przejścia przez przegrody budowlane przewody prowadzić w tulejach 
ochronnych. W tych miejscach nie może być połączeń przewodów. Przestrzeń między 
przewodem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym 
obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana jest rura. Tuleje 
przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 
Montaż rurociągów wykonywać zgodnie z instrukcją montażową producenta 
zastosowanego systemu. 
Odcinki pionowe i podejścia pod punkty czerpalne należy poprowadzić na ścianach w 
bruzdach (rurociągi w rurach osłonowych PESZEL . 
 
16. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji 
muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
 
16.1 Przewody 
 Instalacje ciepłej z rur PP-3 PN20. Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur 
wodociągowych, z polietylenu łączonych przez zgrzewanie. Instalacja kanalizacyjna zostanie 
wewnętrzna  wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC uszczelnionych w 
kielichach gumowymi pierścieniami. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste 
od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub 
uszkodzeniami. 
 
 
 
16.2. Armatura 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową. 
 
16.2. Urządzenia sanitarne  
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Należy zastosować: 
umywalka    np.Koło ,umywalka dla niepełnosprawnych  NOVA TOP bez barier , urządzenie  
sanitarne  dla  niepełnosprawnych   typu kompakt   NOVA TOP bez barier  , pisuar z miską 
fajansową  z zaworem spłukującym  zasilanym  z sieci . 
Deski sedesowe  z zawiasami  metalowymi  do misek ustępowych  np. KOŁO , dla 
niepełnosprawnych deska sedesowa Koło NOVA TOP bez barier. 
Pochwyty  dla niepełnosprawnych  do umywalki i muszli  stalowe ze stali nierdzewnej  . 
Bateria  umywalkowa   , bateria zlewowa .  
Zawory ze złączką  do węża . Brodziki  z tworzywa  o wym. 90x90 cm  z kabiną  ze szkła  
hartowanego . 
W pomieszczeniu dla niepełnosprawnych  w natrysku należy zamontować  krzeslo dla 
niepełnosprawnych  oraz  poręcze  ze stali nierdzewnej . 
Uwaga  wszystkie  urządzenia sanitarne  mogą  być zastąpione  pod warunkiem  
zachowania  podobnego standardu  zaproponowanych. 
 
17. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na ilość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
 
18. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
18.1. 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. 
 
18.2. Elementy wyposa żenia 
 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się białymi 
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych 
pojemnikach. 
 
18.3. Armatura 
 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. 
 
 
19. WYKONANIE ROBÓT 
 
19.1. Monta ż ruroci ągów 
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Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych 
określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót. Przed 
układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenia 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 pękniętych lub w 
inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń 
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. Przewody pionowe należy mocować do ścian za 
pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15 – 20 mm, przy 
czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralna grub. 50mm. 
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 
 
19.2. Monta ż armatury i osprz ętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonywany zgodnie z instrukcjami producenta i 
dostawcy. 
 
 
19.3. Badania 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. 
 
20. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
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„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla całej 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. 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory 
międzyoperacyjne: 

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

– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 

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

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w 
trakcie wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wykonane 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 odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 
usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 
 
21. PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, 
Warszawa 2001. 
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Instalacja gazowa 
 
Instalację gazową do kotła należy wykonać z projektowanej naściennej szafki gazowej 
wyposażonej w kurek główny, reduktor i gazomierz miechowy G4. 
Przewody instalacji gazowej wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych 
przez spawanie układanych na ścianach budynku. W podejściach do urządzeń łączonych 
na gwint z użyciem staliwnych łączników gwintowanych. 
Alternatywnie instalację można wykonać z rur miedzianych łączonych lutem twardym. 
Przed kotłem zamontować filtr siatkowy a przed nim atestowany kurek kulowy do 
gazu. 
Prowadzenie przewodów poziomych co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów 
instalacyjnych. Przewody krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny 
być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m. 
W przejściach przez ściany montować tuleje ochronne o średnicy umożliwiającej 
swobodne przesuwanie rury przewodowej. Średnice przewodów dobrano w sposób 
zapewniający spadek ciśnienia mniejszy od dopuszczalnego tj. 2,5 hPa. 
Instalację gazową po wykonaniu poddać próbom szczelności w obecności dostawcy 
gazu . 
Próbę wykonać powietrzem pod ciśnieniem 0,05 MPa w czasie 30 min. Z 
przeprowadzonej próby sporządzić odpowiedni protokół. 
Po wykonaniu prób rurociągi oczyścić i pomalować farbą podkładową 
chlorokauczukową lub ftalową a następnie farbą olejną nawierzchniową w kolorze 
żółtym. 
Instalację gazową wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego 
i dokumentacją. 
 
 

3. Instalacja wentylacji  
 

W pomieszczeniach szatni i umywalni  należy wykonać  instalację wentylacji 
mechanicznej stosując następujące  urządzenia : 
- kratka wentylacyjna  sufitowa KKS 100  np.. Dospel 
- wentylator dachowy  WDS-16A np. firmy HAKOM wraz z podstawą dachową 
- kanał wentylacyjny  elastyczny ocieplony fi 100 mm  
- nawietrzaki podokienne  ścienne  NS 150  fi 150 mm  
Przewody prowadzone w przestrzeni dachowej izolować matami z wełny mineralnej 
pod płaszczem z folii aluminiowej 

 
21. Materiały 

21.1. Urządzenia montować  zgodnie z DTR . 
      Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia. 
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      Urządzenia – wentylatory  oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty 
      dopuszczenia do stosowania w budownictwie . 
 
 
21.2.Badania jako ści i poprawno ści robót. 

      a) stanu kompletności centrali wentylacyjnej  – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych 

          zabezpieczeń) 
      b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne) 
      c) rozruch, regulacja i pomiar wydajności wentylatorów , wyniki wpisać do protokółu 
 
22. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów 
 
23. Transport i składowanie  
23.1  Przewody i kształtki  wentylacyjne winny być  wtransportowane środkami  transportu w 
taki sposób  aby  nie nastąpiły zagniecenia  lub inne uszkodzenia .Wentylatory  należy 
transportować w oryginalnym  opakowaniu  producenta . 
Centralę wentylacyjną  należy  transportować zabezpieczoną przed przesunięciem  w  
opakowaniu . 
   
24. Przepisy zwi ązane 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 
PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". 
PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". 
PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania". 
PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania". 
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania". 
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i 
badania". 
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania". 
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)". 
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PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 
PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody". 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja 
PZPN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji 
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Przył ącza wod-kan i kanalizacji podci śnieniowej  
24. Wykop    
Otwarty  dla  przewodów  sieci  wodociągowych i kanalizacyjnych  ,  należy  wykonywać  
zgodnie z      warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Wykop ten powinien w projekcie 
mieć ustaloną : 
-  szerokość uwzględniającą średnice przewodów,  
-  głębokość,  
-  system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany, 
-  kształt wykopu: ściany pionowe lub ze skarpą, 
-  rodzaj podłoża: naturalne lub wzmocnione,  
-  sposób zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu,  
-  zabezpieczenie od obciążenia ruchem kołowym, 
-  poziom wody gruntowej,  
-  występowanie innych przewodów w tym samym wykopie.  
Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna być zabezpieczona 
poprzez:  
-  zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian,  
-  utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych.  
Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów o głębokości w gruntach skalistych 
litych - 4 m, w  
gruntach bardzo spoistych zwartych - 2 m; w pozostałych gruntach 1 m pod warunkiem, gdy: 
nie występują wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obciążony nasypem w pasie o 
szerokości równej, co najmniej głębokości wykopu. Jeśli w obrębie klina odłamu ścian 
wykopu odbywa się komunikacja, powinna być zastosowana odpowiednia obudowa.  
To samo dotyczy wykopów, jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu znajdują się 
fundamenty budowli  
 posadowionych powyżej dna wykopu.  
 Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między ściankę rury a ścianę wykopu lub jego  
szalunkiem, należy tam zapewnić przestrzeń roboczą, której minimalną wielkość podano w   
Jeśli nie ma potrzeby wchodzenia między przewód a ściany wykopu, minimalna szerokość 
wykopu może być zmniejszona.  
 
Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub być wywieziony 
na odkład.  
Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-
03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt 
stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, 
gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 
normy PN-B-10736.  
Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Grunt dna wykopu 
nie powinien być naruszony. W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod 
kielichy.  
Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony.  
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Podłoże naturalne lub wzmocnione powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 
Szerokość obsypki powinna być równa szerokości wykopu.  
Minimalna grubość zasypki wstępnej powinna wynosić 15 cm powyżej wierzchu rury. Dobór 
właściwego  gruntu oraz dokładne zagęszczanie obsypki i zasypki .jest podstawowym 
warunkiem stabilności przewodu i nawierzchni.  
W  zależności  od  rodzaju  gruntu  powinny  być  stosowane  następujące  rodzaje 
przygotowania podłoża:  
-  bez  podsypki   z  przewodami  ułożonymi  bezpośrednio  na  wyrównanym i 
ukształtowanym   dnie wykopu,  
10 cm  w  normalnych  warunkach  gruntowych i 15  cm w gruncie  
   skalistym i twardym.  
W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach niestabilnych, do 
których zalicza się torf lub kurzawkę, powinno być stosowane podłoże wzmocnione, takie 
jak: piasek, żwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. Podłoża 
powinny spełniać wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.  
ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić 
geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.  
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną, (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) 
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, 
dotyczącymi  rur  i  armatury, jest  przedłożony  podczas  spisywania  protokółu  odbioru 
technicznego - częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o możliwości 
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej.  Wymagane jest także 
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - częściowego.  
Kierownik  budowy jest  zobowiązany,  zgodnie  z  art. 22  ustawy  [1],  przy  odbiorze 
technicznym - częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 
ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić 
geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.  
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania -    
 
 
 NORMY BRANŻOWE 

 

BN-62/6738-O3 "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 
techniczne." 

BN-62/6738-04 "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej." 

BN-62/6738- "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 
techniczne." 

BN-77/8931-12 "Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu". 



SPECYFIKACJA TECHNCZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI WOD-KAN, C.O. 
WENTYLACJI , GAZU DLA  „MOJE BOISKO –ORLIK 2012 „ w IŁOWEJ  

 

 

26 

 

 

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

BN-72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne." 

BN-83/8971-06.02 "Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe typów O, Os, C, 
Cs." 

BN-86/8971-08 "Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. 
Kręgi żetonowe i żelbetowe." 

 INNE DOKUMENTY 

ISO 4435:1991 "Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w 
systemach odwadniających i kanalizacyjnych." KB-3M.3/1/-73 Płyty pokrywowe DIN 
30672 Umhullung aus Korrosionsschutzbinden und warmeschrumpfendem Materiał fur 
Dauerbetriebstemperaturen bis 50°.  

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" ' 
Warszawa Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.- 
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 
r. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - Wavin. 

                                                                                               

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE 

25 . Przył ącza kanalizacji podci śnieniowej   
Przyłącze należy  wykonać  jako kanalizację podciśnieniowej, obejmującego   
włączenie do rurociągu systemu tzw. linii serwisowej 
czyli rurociągu łączącego studzienkę zaworową z rurociągiem sieci (systemu). 
Rurociąg podciśnieniowy musi zostać sprawdzony pod względem szczelności 
zgodnie z normą EN 1091. Łącza (PVC lub PE) winny być wykonane profesjonalnie 
zgodnie z wytycznymi producenta rur. 
Z tego powodu prace instalacyjno-budowlane powinny być wykonywane przez 
specjalnie przeszkolony personel. 
Jeśli stosowane są rurociągi z PE, dopuszczalne są tylko połączenia zgrzewane termo 
oporowe lub spawanie doczołowe. Mufy elektro-oporowe muszą być zgodne z DIN 
8074/75. Należy dopilnować aby spawanie doczołowe wykonywane było zgodnie z 
wytycznymi oraz aby spoiny nie były popękane. 
Wszystkie wartości podciśnienia w tym opracowaniu są podawane w kilopaskalach 
(kPa). Ciśnie o wartości ujemnej -65 kPa jest równe ciśnieniu -0.65 bar lub 35 kPa 
w stosunku do ciśnienia absolutnego wynoszącego około 100 kPa na poziomie 
morza. Deklarowane przez użytkownika sieci podciśnienie w miejscu włączenia 
wynosi od - 40 do - 50 kPa. 
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Opatentowana studzienka RoeVac®, jest istotnym elementem składowym całego 
systemu kanalizacji podciśnieniowej, dlatego musi zostać starannie zamontowana 
zgodnie z wytycznymi. Przyłącze (linia serwisowa) oraz rurociąg dopływowy 
grawitacyjny muszą zostać ułożone z odpowiednimi spadkami. 
Zależnie od lokalnych wytycznych, średnia porcja ścieków buforowana w rurociągu 
grawitacyjnym i zbiorniku ścieków powinna wynosić 25% dziennej objętości ścieków 
przepływających przez studzienkę. Należy zapewnić prawidłową wentylację 
studzienki zbiorczej, rurociągu grawitacyjnego doprowadzającego ścieki oraz komory 
zaworowej celem prawidłowej pracy zaworu podciśnieniowego (cykl 
otwarcie/zamknięcie). 
Stosownie do normy EN 1091 uwzględniać należy pojemność buforową 
(magazynową) rurociągu grawitacyjnego. 
Testy podciśnienia na ułożonym rurociągu podciśnieniowym powinny być 
wykonywane przed zasypaniem danego odcinka. Do przeprowadzania prób 
szczelności (ciśnienia) należy użyć mobilnej pompy podciśnieniowej (do nabycia w 
firmie Roediger Vacuum). Próby te należy przeprowadzać używając podciśnienia, nie 
zaś nadciśnienia w badanym rurociągu. 
Celem prawidłowego ułożenia rurociągów wraz z punktami ich wypiętrzenia i 
obniżenia należy stosować normę EN 1610 . 
minimalny spadek rurociągu na opadającym odcinku wynosi 0.2 %. 
prawidłowość układania rurociągu powinna być kontrolowana laserem . 
bardzo ważne jest układanie rur na stabilnym podłożu/podsypce na całej długości. 
Materiały stosowane w systemie 
Polietylen (PE-HD): min. PN 10, SDR 11 
Wykonawca powinien dołożyć starań by stosować rury, na które ich producent 

udziela gwarancji jeśli zastosowane będą do budowy systemu kanalizacji 
podciśnieniowej. 
Zastosowanie profilu zębatego wymaga użycia specjalnych zębów (liftów). Są one 
hydraulicznie zoptymalizowane i wykonane z PE-HD lub PVC. Można je nabyć jako 
kształtki prefabrykowane od dostawcy systemu tj. Roediger Vacuum. Należy 
zachować w szczegółach rozmieszczenie punktów najniższych i najwyższych na 
długości profilu zgodnie z dokumentacją zaaprobowaną przez Roediger Vacuum. 
Wysokość liftu/uskoku (zwykle 20, 30 lub 45 cm) jest ważna dla działania systemu 
kanalizacji podciśnieniowej. Celem uproszczenia systemu we wszystkich profilach 
firmy Roediger Vacuum stosowane są lifty o kącie 45°. W rzeczywisto ści kąt ten 
oscyluje w granicach 30°- 45° dla materiału PE-HD ( ze względu na połączenia muf 
elektrooporowych ). 
Rurociąg przyłącza pomiędzy studzienką podciśnieniową (przydomową ) a 
rurociągiem sieciowym kanalizacji podciśnieniowej lub głównym kolektorem 
podciśnieniowym nazywany jest linią serwisową. Standardowa średnica tego 
rurociągu wynosi d90. 
Przyłącze (linia serwisowa) powinna opadać od zaworu podciśnieniowego w kierunku 
rurociągu docelowego łącząc się z nim (wpadając do niego) w górnej strefie, pod 
kątem max 60°. 
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Linie serwisowe są wpinane do rurociągów ciśnieniowych lub kolektorów za pomocą 
trójników lewych lub prawych. 
Jest bardzo wa żne aby zamontowa ć trójnik zgodnie z kierunkiem przepływu. 
Trójniki powinny być instalowane z minimalnym spadkiem 0.2% w kierunku 
przepływu (nawet zaleca się 0.5% spadku). 

 
 Przył ącze kanalizacji grawitacyjnej. 
 

       26. Przył ącze kanalizacji grawitacyjnej  
Wykonać z jednościennych rur PVC klasy S o 
średnicach 200 x 5,9 mm np. produkcji f. Wavin Buk. 
Rurociągi układać na podsypce z pospółki gr. min 10 cm , ze spadkami podanymi na 
rysunkach. 
Na odgałęzieniach i załamaniach wykonać studzienki inspekcyjne z rury karbowanej 
Ф315 mm z pokrywą żeliwną A15 /piesi i rowery/ i kinetą PE. 
Przyłącze po wykonaniu przepłukać i poddać próbom szczelności zgodnie z PN. 
Po wykonaniu wykonać inwentaryzację geodezyjną przewodów i studni, zasypywać 
zgodnie z instrukcją wykonywania sieci kanalizacyjnych z przewodów PVC dostępną 
u producenta rur. 

 

           PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE  
 

27. Przył ącze do sieci wodoci ągowej   
Włączone zostanie do rurociągu głównego    110PE ułożonego w ul. Piaskowej. 
Włączenie do rurociągu z zastosowaniem opaski np. HAKU 110 x 1 ¼ ” 
nr kat. 5310 i zasuwy do przyłącza domowego GW 1 ¼ ”/ ISO 40 mm nr kat.2800 
firmy HAWLE. 
Przyłącze wykonać z rur o Dn 40 PE 100 SDR 17 układanych w wykopie ze 
spadkiem pokazanym na profilu przyłącza. 
Rury łączyć za pomocą łączników zaciskowych i kolan zaciskowych . Załamania 
można wykonać również jako kolana gięte z całości rury. 
Przed zasypaniem rurociągów należy wykonać inwentaryzację geodezyjną trasy z 
pomiarami wysokościowymi . 
Przyłącze układać  na podsypce piaskowej   10 cm. 
Zasypywanie rur prowadzić zgodnie z instrukcją montażu dostępną u producenta rur . 
Materiał na podsypkę i obsypkę musi spełniać warunki  jakim powinny odpowiadać  
podsypki i obsypki / brak  kamieni . 

Wytyczne branżowe, niniejszego opisu oraz ww. instrukcji a ponadto należy to robić 
warstwami do wysokości 30 cm nad rurociągiem z zagęszczaniem gruntu przy 
prowadzeniu rur pod nawierzchniami utwardzanymi jak drogi, place, chodniki. 
W trakcie zasypywania 20 cm nad rurą ułożyć taśmę ostrzegawczą z tworzywa 
sztucznego w kolorze niebieskim z zatopionym drutem sygnalizacyjnym . 
Na przyłączu w budynku zamontowany zostanie wodomierz skrzydełkowy firmy 
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FLODIS Dn 25 ze śrubunkami i zaworami odcinającymi oraz zawór antyskażeniowy 
typ BA śr. 1 ½ ” nr kat. 149B3086  np. firmy DANFOSS. 
Całość robót wykonać zgodnie z WTWiO rurociągów z tworzyw. 

 
28.Stosowane materiały . 
Wszystkie  użyte  do  budowy  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania w 
budownictwie 
Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład 
a także wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian 
powodujących obniżenie trwałości sieci.  
Do sieci wodociągowych, ze względu na użyte materiały stosuje się rury i kształtki PE 
z tworzyw sztucznych wg PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, 
 Wymagania dotyczące warunków technicznych wykonania sieci wodociągowych. 
Ciśnienie robocze  
W  przewodach  rozdzielczych  i  osiedlowych  sieci wodociągowych  ciśnienie  robocze 
nie powinno przekraczać 0,6 MPa (6 bar).  
Ciśnienie próbne  
W przewodach sieci wodociągowych ciśnienie próbne powinno wynosić  1,5 ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniej niż 1 MPa ( 10 bar).  

 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 


