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1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przebudową instalacji sanitarnych: instalacji c.o., wod-kan, p.poż., demontażu instalacji gazowej, 
demontażu instalacji wentylacji mechanicznej. Wszystkie wyżej wyszczególnione roboty realizowane będą  
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 91.  

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja Techniczna, obejmuje czynności mające na celu wykonanie robót instalacyjnych:  

 

Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i p.poż. 

• demontaż fragmentów instalacji z rur stalowych ocynkowanych i polipropylenowych  
wraz z otulinami izolacyjnymi 

• wykucie bruzd pod rurociągi 

• przebicie otworów w ścianach 

• montaż zestawów wodomierzowych 

• ułożenie rurociągów ciśnieniowych z rur polipropylenowych 

• ułożenie rurociągów ciśnieniowych z rur stalowych ocynkowanych 

• montaż armatury odcinającej 

• podłączenie przyborów 

• montaż hydrantów 

• próby szczelności instalacji wodociągowej 

• płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych 

• wykonanie izolacji termicznej 

• montaż wentylatorów osiowych, 

• montaż przejść ppoż. 

• zamurowanie bruzd i przebić 

• montaż izolacji termicznej  

 

Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej. 

• demontaż fragmentów instalacji oraz zaślepienie niewykorzystywanych odpływów i instalacji 
podposadzkowych 

• demontaż części przyborów sanitarnych 

• wykucie bruzd pod rurociągi, 

• przebicie otworów w ścianach, 

• odkrywki istniejącej instalacji podposadzkowej 

• wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne 

• ułożenie przewodów kanalizacyjnych z rur PVC 

• zasypanie wykopów 

• ułożenie pionów kanalizacyjnych z rur PVC 

• montaż nowych przyborów sanitarnych 

• podłączenie do przyborów sanitarnych 

• montaż poręczy dla niepełnosprawnych 

• próby szczelności instalacji kanalizacji 

• montaż przejść ppoż. 

• zamurowanie bruzd i przebić 
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Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 

• wyłączenie istniejącej instalacji grzewczej z eksploatacji oraz jej odwodnienie, 

• demontaż części istniejących grzejników i montaż w nowym miejscu 

• wykucie bruzd pod rurociągi 

• przebicie otworów w ścianach 

• ułożenie rurociągów ciśnieniowych z rur miedzianych 

• montaż nowych grzejników 

• montaż zaworów grzejnikowych oraz głowic termostatycznych 

• montaż armatury odcinającej 

• próby szczelności instalacji c.o. ( na zimno i na goraco) 

• regulacja instalacji c.o. 

• montaż przejść ppoż. 

• zamurowanie bruzd i przebić 

• montaż izolacji termicznej  

 

 

• Demontaż istniejącej instalacji gazowej, 

• Demontaż istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej, 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z Projektem Budowlanym, obowiązującymi normami 

i są określeniami standardowymi wynikającymi z wiedzy budowlanej i projektowej. 

Ilekroć w specyfikacji technicznej wskazano markę lub pochodzenie produktu, urządzenia należy przyjąć, 
że za każdą nazwą umieszczone jest słowo „ lub równoważny". Wskazane produkty lub urządzenia posłużyły  
do dokonania obliczeń parametrów technicznych oraz ich rozmieszczenia. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania normami , instrukcjami  
oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru  
do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 
wykonywaniu robót określonych umową. 

� Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i dwa komplety ST. 

� Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia na własny koszt wszelkich powykonawczych opracowań 

wymaganych przez instytucje zewnętrzne. Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawcę muszą zostać 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. 

Procedurę wnoszenia poprawek, zmian i sposób nadzoru nad dokumentacją określi Zamawiający  
lub Inżynier Kontraktu. 

� Zabezpieczenie terenu budowy 
W związku z brakiem projektów dotyczących zabezpieczenia terenu robót budowlanych, ogrodzenia 

budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych Wykonawca jest zobowiązany do: 

� przedstawienia Inżynierowi/Kierownikowi lub Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu 
budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji,  

� ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

� właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 

� utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych, 
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� koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami wymienionymi  
w Przedmiarze Robót, 

� w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, tj.: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 

� Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

� wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera, 

� Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, 

� prace budowlane odbywać się będą na terenie eksploatowanego obiektu, 

� Wykonawca zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym winien przygotować teren budowy, 
zwracając przy tym szczególną uwagę na zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

� podczas budowy wszelkie uciążliwości dla otoczenia związane z prowadzeniem robót  
budowlano - montażowych będą miały charakter okresowy, krótkotrwały spowodowany pracą 
maszyn i sprzętu budowlanego, w związku z powyższym w zakresie obowiązków Kierownika 
Budowy jest należyta dbałość o ład i porządek na terenie budowy oraz w jej najbliższym 
otoczeniu i możliwie jak najlepsza organizacja cyklu budowy prowadząca w konsekwencji do jej 
szybkiego zakończenia i oddania obiektu do użytkowania. 

� Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

� podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

� będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

o lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

o środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

� możliwość powstania pożaru 

o nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas 
przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej, 

o utylizować wszystkie materiały, które nie zostały wbudowane. 

� Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z utrzymaniem 

wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny  
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

� Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów przy 

transporcie materiałów na teren robót. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą 
dopuszczone na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

� Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Prace należy prowadzić pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. Uznaje 
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się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie umownej. 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie 
„Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” tzw. „planu BiOZ”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia” ujętej w Dokumentacji Projektowej. 

� Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót, od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób,  
aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty związane z utrzymaniem nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

� Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się  
do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu 
do zatwierdzenia. 

2 MATERIAŁY 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 

pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych  
w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania ( w oparciu  
o produkty innych producentów) pod warunkiem: 

� Spełnienia tych samych właściwości technicznych, 

� Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), 

� Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru 

2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 
� Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości  

lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 
wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru, 

� do realizacji mogą być zastosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze lub odpowiadać Polskim Normom.  

� Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach powinny odpowiadać warunkom 
stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowej, 

� Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej, 

� Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 
powłok ochronnych, 

� Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów instalacji w celu ich obsługi, konserwacji  
lub wymiany, 

� Zamocowanie urządzeń i elementów instalacji powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych 
obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi, 

� Urządzenia i elementy instalacji powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta, 

� Urządzenia i elementy instalacji powinny mieć dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie 

� Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny : 

o być nowe i nieużywane, 

o spełniać wymagania opisane w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej 

o odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej specyfikacji 
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o mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane 
ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa 

o materiały eksponowane do wnętrza muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia 
Państwowego Zakładu Higieny.  

Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszelkie wymagane przez 
niego dokumenty na udowodnienie powyższych wymagań. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań 
i w sposób określony aktualnymi normami. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonane roboty. Wykonawca 
może wystąpić z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materiałów zamiennych bądź innych niż określone  
w dokumentacji pod warunkiem, że nie są to materiały jakościowo gorsze, posiadają odpowiednie atesty 
dopuszczające je do stosowania oraz nie pogarszają stanu bądź warunków BHP. 

Materiał nie może być zmieniony bez zgody Inwestora i Projektanta. 

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

Materiały pochodzące z rozbiórki należy przekazać do utylizacji. 

2.2 Wymagania szczegółowe dla materiałów 

2.2.1 Wymagania ogólne 
� instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz spełniać we właściwym zakresie wymagania 

powołanych przepisów techniczno – budowlanych, a także powinny być wykonane zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej. 

� zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane omawiane instalacje powinny być wykonane, przy 
wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie 
prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we 
właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków 
technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 

� wykonanie instalacji powinno odbywać się zgodnie z projektem technicznym. Odstępstwa  
od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń lub tras rurociągów  
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów 
lub elementów (w przypadku niemożności ich uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub elementów  
o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, że w wyniku 
wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowych i trwałości urządzeń. Odstępstwa 
te muszą być zaakceptowane przez Inżyniera i projektanta systemu. 

2.2.2 Instalacja c.o., wod-kan, p.poż. 
• wszystkie przewody stosowane do montażu instalacji muszą być nowe i powinny mieć oznaczone 

średnice, 

• rury i kształtki powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków spowodowanych 
uszkodzeniami, 

• zastosowana armatura powinna spełniać wymagane, w stosunku do dobranych w projekcie elementów, 
parametry techniczne, 

o rodzaj elementu, 

o zakres regulacji armatury, 

o medium, którego przepływ jest regulowany, 

o wymagany projektem spadek ciśnienia przy obliczeniowym strumieniu masy czynnika 
przepływającego przez element, 

o wyposażenie elementu (kroćce pomiarowe, manometry itp.), 

2.2.3 Grzejniki 
• Stosowane grzejniki powinny spełniać następujące, w stosunku do opracowanej dokumentacji 

projektowej, parametry techniczne: 

o wydajność cieplna, 

o schłodzenie czynnika, 

o parametry i rodzaj czynnika grzewczego, 
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o materiał z którego wykonany jest grzejnik, 

o rodzaj grzejnika (zaworowy, kompaktowy, łazienkowy itp.), 

o wykonanie grzejnika (zwykłe itp.), 

o gabaryty grzejnika umożliwiające jego montaż w projektowanych lokalizacjach, 

o rodzaj podłączenia (boczne, dolne, górne, dwustronne, jednostronne itp.), 

• stosowany grzejnik powinien mieć gładką powierzchnię, bez pęcherzy odprysków, zarysowań, wgnieceń, 
zacieków i innych wad obniżających jego walory estetyczne i pogarszających jego wydajność cieplną, 

2.2.4 Izolacje termiczne 
• wszystkie stosowane materiały izolacyjne muszą być nowe i powinny charakteryzować się 

porównywalnymi z przyjętymi w projekcie parametrami izolacyjności cieplnej i grubością, 

• otuliny i maty powinny być bez uszkodzeń, ubytków zarówno w strukturze warstwy izolacyjnej jak  
i w strukturze płaszcza ochronnego, 

• zastosowane materiały izolacyjne powinny charakteryzować się porównywalnymi, w stosunku  
do dobranych w projekcie elementów, parametrami technicznymi, takimi jak: 

o współczynnik przewodzenia ciepła, 

o grubość izolacji, 

o wewnętrzna średnica otuliny, 

o odporność temperaturowa, 

o zabezpieczenie zewnętrzne warstwy izolacyjnej, 

2.2.5 Przewody wentylacyjne 
• przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej, 

• powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp., 

• powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad, 

• wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm  
PN-EN 1505 i PN-EN 1506, 

• Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001, 

• Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy  
PN-B-03434, 

• Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 76002, 
w przypadku systemu wentylacji technologicznej wywiewnej stosować połączenia uszczelkowe kanałów 
wentylacyjnych zapewniające wyższą szczelność sieci powietrznej, 

• przewody wentylacyjne blaszane należy wykonywać z blach lub taśm stalowych ocynkowanych wg. 
norm: PN-B-03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-89/H-92125 
Blachy i taśmy ocynkowane, 

• do wykonywania przewodów wentylacyjnych używa się cienkościennej blachy walcowanej na zimno lub 
na gorąco, 

• stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubościach możliwe jest wyłącznie z równoczesnym 
stosowaniem technologii usztywnień płaszcza zapewniającej wymaganą sztywność i szczelność oraz 
nieobniżającej warunków przepływu powietrza i akustyki przewodów.  

• połączenia blach w przewodach prostokątnych należy wykonywać zamkami blacharskimi na zakładkę. 

• przewody powinny być z materiałów niepalnych i stawiać mały opór dla przepływu powietrza, być 
szczelne i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, mieć estetyczny wygląd zewnętrzny, 

• materiał i sposób wykonania poszczególnych części przewodów wentylacyjnych powinny zapewniać 
łatwość ich montażu i konserwacji, 

• mocowanie akcesoriów dodatkowych lub elementów usztywniających powinno być wykonane metodami 
nie niszczącymi powłoki ochronnej, 

� długość odcinków przewodów wykonanych z blachy stalowej określona jest warunkami ich transportu, 
lecz nie dłuższa niż 2m, 

� ścianki przewodów blaszanych nie mogą mieć widocznych załamań i wgnieceń, 

� przewody wentylacyjne blaszane należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed odpadami 
atmosferycznymi, 

� Przewody muszą być wykonane z materiału o odpowiedniej jakości, zgodnie z projektem. Zmian 
dotyczących materiału można dokonać jedynie za zgodą projektanta i Inwestora, 
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� Poszczególne prostki, kształtki i inne elementy przewodów znakuje się farbą szybko schnącą, aby ułatwić 
ich kompletowania na miejscu montażu. Znakowanie elementów należy przeprowadzać bardzo starannie 
i czytelnie, aby znaki i symbole zachowały się w czasie transportu, składowania i montażu. 

� Przed wysłaniem na miejsce montażu przygotowane w warsztacie elementy podlegają dokładnemu 
sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby uniknąć trudności przy łączeniu ich w trakcie montażu. Wymiary 
elementów sprawdza się korzystając z szablonu lub przez wstępne skompletowanie odcinków instalacji, 

• Kanały transportujące przez pomieszczenia ogrzewane zimne powietrze powinny być zaizolowane 
termicznie otulinami z wełny mineralnej zabezpieczonymi płaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej. 
Izolacją powinna przylegać możliwie ściśle do powierzchni kanału uniemożliwiając cyrkulację wilgotnego 
powietrza z pomieszczenia i kondensację zawartej w nim wilgoci pogarszającej własności izolacyjne 
otuliny oraz wpływającej na degradację materiału, z którego wykonana jest sieć powietrzna. 

• Stosowane zakończenia wentylacyjne powinny zapewniać zgodne, w odniesieniu do elementów 
dobranych w projekcie technicznym, parametry techniczne, a w szczególności: 

o zachowanie projektowanej wydajności elementu, 

o zachowanie układu kierownic powietrza w kratce wentylacyjnej (kierownice poziome, pionowe, 
kierownice stałe, regulowane, stopień perforacji, itp.), 

o zachowanie standardu wykonania elementu (estetyka, wykonania specjalne, sposoby montażu 
itp.). 

• Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie mogą wykazywać wgnieceń i uszkodzeń mechanicznych.  

• Wykończone powierzchnie elementów kratki powinny być gładkie, bez pęcherzy, odprysków i złuszczeń 
oraz zacieków. 

• Kratki wentylacyjne należy przechowywać w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 

3 SPRZĘT I MASZYNY 
Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy 

uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów 
rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowodujecie 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typu i ilości wskazaniom zawartym w ST, zapewniając 
odpowiednią jakość robót, zaakceptowaną przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zastaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót. 

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

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać wykonanie w terminie prac przewidzianych w umowie.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Dróg. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu poziomego, jakie nie 
powodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 

Liczba i rodzaje środków transportu należy określić w projekcie organizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach 
technicznych. W razie braku takich ustaleń Wykonawca ustala środki transportu pionowego z Inspektorem 
Nadzoru inwestorskiego. 

Wybór środków transportu pionowego wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie 
miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 
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Stal i elementy stalowe należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego 
rodzaju materiałów. Przewożone elementy stalowe należy zabezpieczyć przed spadaniem ze środka transportu 
oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób trzecich. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Wymagania ogólne 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, 
wymaganiami  specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

• Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

• Wszystkie instalacje sanitarne powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Ewentualne wprowadzenie zmian dozwolone jest jedynie pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. 

• Przed zamontowaniem materiały, armatura i urządzenia sanitarne powinny być sprawdzone na budowie. 

• Otwory przeznaczone na przejścia przewodów rurowych powinny mieć osadzone tuleje o średnicy 
większej co najmniej o 4 mm od zewnętrznej średnicy przewodu oraz dłuższe od 6 do 8 mm od grubości 
przegrody. 

• Bruzdy do umieszczania przewodów powinny mieć wymiary dostosowane do średnic przewodów z 
uwzględnieniem minimalnych odległości między nimi; 

• Armaturę należy montować w miejscach łatwo dostępnych w czasie obsługi i konserwacji. 

5.2 Wymagania szczegółowe 
GRZEJNIKI 

• W instalacji montować grzejniki płytowe w kolorze białym. Grzejniki montować w sposób zalecany przez 
producenta z wykorzystaniem oryginalnych kształtowników. Gałązki grzejnikowe należy montować ze 
spadkiem nie mniejszym niż 2%, 

• Grzejnik powinien być zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia go przed 
zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych robót wykończeniowych, 

• Na grzejnikach kompaktowych montować zawory regulacyjne ze wstępną regulacją (zasilanie)  
i odcinające (powrót). Zawory regulacyjne wyposażyć w głowice termostatyczne. 

PROWADZENIE PRZEWODÓW 

• Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów 
możliwość odpowietrzenia instalacji.  

• Dopuszcza się możliwość układania odcinków instalacji bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody 
zapewni samoodpowietrzenie, a opróżnienie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym 
powietrzem.  

• Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na podporach 
stałych i ruchomych usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z 
którego wykonane są rury.  

• Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z projektem 
technicznym.  

• Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
powykonawczej. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej i 
cieplnej.  

• Należy stosować kompensację wydłużeń cieplnych wykorzystując naturalne załamania tras. Przewody 
zasilające i powrotne prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle. Przewód zasilający 
pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na 
ścianę).  

• Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. Przewody 
poziome należy prowadzić powyżej przewodów wody zimnej.  

• Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych w instalacji ogrzewczej wodnej 
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Średnica 
nominalna 
rury 

Przewód 
montowany 
pionowo [m] 

Przewód 
montowany 
inaczej [m] 

DN10 do DN20 2,0 1,5 

DN25 2,9 2,2 

DN32 3,4 2,6 

DN40 3,9 3,0 

DN50 4,6 3,5 

DN65 4,9 3,8 

DN80 5,2 4,0 

DN100 5,9 4,5 

 

• Maksymalny odstęp między podporami przewodów miedzianych w instalacji ogrzewczej wodnej 

 

Średnica 
nominalna rury 

Przewód 
montowany 
pionowo [m] 

Przewód 
montowany 
inaczej [m] 

DN12 do DN15 1,6 1,2 

DN18 2,0 1,5 

DN22 2,6 2,0 

DN28 2,9 2,2 

DN35 3,5 2,7 

DN42 3,9 3,0 

DN54 4,6 3,5 

DN76,1 5,2 4,0 

DN88,9 6,1 4,7 

DN108 do DN159 6,5 5,0 

• Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie 
może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej 
większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę 
pionową, co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją 
ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, 
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie naprężeń ścinających.  

• Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. 
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób 
trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Minimalne 
odstępy zamontowania grzejnika płytowego stalowego od elementów budowlanych: 

- 7 cm od podłogi 

- 7 cm od spodu podokiennika (parapetu)  

• Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji w której jest 
zainstalowana. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana tak, żeby 
była dostępna do obsługi i konserwacji. Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po 
zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym.  Nastawy regulacji 
montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych  
w projekcie technicznym instalacji.   

• Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowane cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie izolacji 
cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu 
przegrody w pomieszczeniu, w którym znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami, z projektu 
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technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej określonych przewodów. 
Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych  
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości powyższych robót protokołem odbioru.  

• Rury z miedzi przed zlutowaniem powinny mieć oczyszczone i odtłuszczone miejsca pod luty a same luty 
wykonane z zapewnieniem wymaganej szczelności i wytrzymałości na przewidywane ciśnienia robocze, 

• Rury stalowe przed zespawaniem powinny być oczyszczone z rdzy, brudu i starannie osuszone, a same 
spawy powinny mieć gładka, lekko wypukłą powierzchnie bez widocznych wad, 

• przed montażem rury należy starannie oczyścić wewnątrz i na stykach oraz sprawdzić czy nie uległy 
uszkodzeniu podczas transportu lub składowania, 

• Średnice oraz materiał rur użytych do budowy instalacji musi być zgodny z dokumentacją projektową, 

• Przewody centralnego ogrzewania, c.w. i cyrk. muszą mieć możliwość zmiany długości oraz 
przemieszczania się (zmiana temperatury), 

• przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych  

(z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji), 

• nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych, 

• między miejscami stałego zamocowania należy stosować kompensatory U-kształtowe, 

• Przewody prowadzone po wierzchu ścian powinny być montowane równolegle w odległości od tynku nie 
mniejszej od średnicy instalowanego przewodu, 

• przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej, 

• Na przewodach poziomych rozprowadzających, pionach oraz przy grzejnikach montuje się zawory 
odcinające lub regulacyjne, zawór należy montować tak, aby woda dopływała pod grzybek zaworu, 

• W  przypadkach  technicznie  uzasadnionych  dopuszcza  się  prowadzenie  przewodów  po ścianach 
zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary 
wodnej (izolowanie cieplne przewodów lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego). 

• Przewody  w  bruzdach  powinny  być  prowadzone  w  otulinie  (izolacji  cieplnej),  rurze płaszczowej 
lub co najmniej z izolacją powietrzną w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych:  

o powierzchnia  przewodu  była  zabezpieczona  przed  tarciem  o ścianki  bruzdy  i  materiał  ją 
zakrywający,  

o w  połączeniach  i  na  odgałęzieniach  przewodu  nie  powstawały  dodatkowe  naprężenia  lub 
siły rozrywające połączenia. 

• Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 

• Przewody  pionowe  należy  prowadzić  tak,  aby  maksymalne  odchylenie  od  pionu  nie przekroczyło  
1 cm na kondygnację. 

• Prowadząc przewody jeden nad drugim należy zachować następującą kolejność  
(od góry): przewody gazowe, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wodociągowe i kanalizacyjne, 

• Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych, ciepłej wody i kanalizacyjnych powyżej przewodów 
elektrycznych, 

• Minimalne odległości przewodów stalowych od równoległych przewodów elektrycznych powinny wynosić 
co najmniej 0,50 m, w miejscu skrzyżowań 0,05m, zaś rur gazowych 0,15 m, 

• Na odgałęzieniach od przewodów rozdzielczych zamontować zawór odcinający, 

• podczas montażu wszystkie pozostawione nie podłączone fragmenty instalacji należy zabezpieczyć przed 
zanieczyszczeniem wnętrza rurociągu poprzez zaślepienie lub osłonięcie folią, 

• wykonawca jest zobowiązany do montażu instalacji zgodnie z instrukcją producenta rur i armatury, 

POŁĄCZENIA KIELICHOWE LUTOWANE 

• Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów łączonych, 

• Połączenie lutowane należy wykonać przez lutowanie kapilarne odpowiednio kalibrowanego: bosego 
końca rury i łącznika. Do lutowania łączników z mosiądzu i brązu nie należy stosować lutów z fosforem.  

PODPORY STAŁE I PRZESUWNE 

• Konstrukcja i  rozmieszczenie podpór powinny  umożliwić łatwy  i trwały  montaż przewodu,  a  
konstrukcja  i  rozmieszczenie  podpór  przesuwnych  powinny  zapewnić  swobodne,  poosiowe 
przesuwanie przewodu. 

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

TULEJE OCHRONNE 

• Przy  przejściu  rury  przewodu  przez  przegrodę  budowlaną  (np.  przewodu  poziomego przez ścianę, 
a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. 

• przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności 
ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym, 

• Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 

• Tuleja  ochronna  powinna  być  rurą  o średnicy  wewnętrznej  większej  od średnicy  zewnętrznej rury 
przewodu:  

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

o co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

• Tuleja  ochronna  powinna  być  dłuższa  niż grubość  przegrody  pionowej o około 2 cm  z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej 
tynku na stropie. 

• Dla  rur  przewodów  z  tworzywa  sztucznego  zaleca  się  stosować  tuleje  ochronne  też  z tworzywa 
sztucznego. 

• Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale  
plastycznym  nie  działającym  korozyjnie  na  rurę,  umożliwiającym  jej  wzdłużne  prze-mieszczanie się 
i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

• W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 

• Przejście  rury  przewodu  przez  przegrodę  w  tulei  ochronnej  nie  powinno  być  podporą przesuwną 
tego przewodu. 

MONTAŻ ARMATURY 

• Armatura  powinna  odpowiadać  warunkom  pracy  (ciśnienie,  temperatura)  instalacji,  w której jest 
zainstalowana. 

• Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia, 

• Armatura,  po  sprawdzeniu  prawidłowości  działania,  powinna  być  instalowana  tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. 

• Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny 
z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

• Armatura  spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach  
pionów  przed  elementem  zamykającym  armatury  odcinającej  (od  strony  pionu), dla umożliwienia 
opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa  powinna  być  
lokalizowana  w  miejscach  łatwo  dostępnych  i  zaopatrzona  w  złączkę  do węża w sposób 
umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 

WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI 

o Instalacja grzewcza podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych i innymi 
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji 

• nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury 
regulacyjnej, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych 
zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu 
szczelności instalacji w stanie zimnym, 

• nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń 
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji, 

• Instalacja musi być wyposażona w elementy odpowietrzające w miejscach gromadzenia się powietrza, 

OZNACZANIE 

• Przewody,  armatura  i  urządzenia,  po  ewentualnym  wykonaniu  zewnętrznej  ochrony  
antykorozyjnej  i  wykonaniu  izolacji  cieplnej,  należy  oznaczyć  zgodnie  z  przyjętymi  zasadami 
oznaczania i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji. 

• Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 

o na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach 
nie będących lokalami użytkowymi, 
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o w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach  
użytkowych  a  także  w  pomieszczeniach  technicznych  i  gospodarczych  w budynku; 
oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu do armatury i urządzeń, związanych z 
użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 

PRÓBA SZCZELNOŚCI, PŁUKANIE, DEZYNFEKCJA  

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

• Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja podlegająca badaniu powinna być 
skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a 
budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory 
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte natomiast zawory obejściowe 
całkowicie zamknięte. Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed 
przekroczeniem ciśnienia roboczego. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej 
odpowietrzeniu należy przy ciśnieniu statycznym słupa wody należy dokonać starannego przeglądu 
instalacji (szczególnie połączeń) w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy 
instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.  

• Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w 
zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien być używany 
cechowany manometr tarczowy  (średnica tarczy minimum 150mm) o zakresie o 50% większym od 
ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10bar. Badanie szczelności można 
rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie 
wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia 
badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, 
kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. Ciśnienie próbne instalacji c.o. należy przyjąć 
jako pr+ 2 lecz nie mniej niż 4bary. Wartość ciśnienia próbnego instalacji wody użytkowej należy 
przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10bar w czasie 3 h. Co 
najmniej trzy godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica 
temperatury nie powinna przekraczać 3K). Próbę instalacji c.o. uważa się za pozytywną jeżeli w ciągu ½ 
godziny manometr nie wykaże spadku ciśnienia. Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną 
powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było  wykonywane 
badanie oraz stwierdzenie czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy 
negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta 
badaniem szczelności.   

• Po zakończeniu badania na zimno instalacji c.o. należy: 

- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), 

- podłączyć naczynie wzbiorcze 

- sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji – o ile jest wykonana 

- sprawdzić ciśnienie początkowe w naczyniu wzbiorczym 

- uruchomić pompy obiegowe 

• Badanie działania i  szczelności instalacji c.o. na gorąco należy przeprowadzić po: 

- uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno 

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania zabezpieczenia instalacji 

- po przeprowadzeniu regulacji  montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie po uruchomieniu 
źródła ciepła w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. 

• Instalację wody ciepłej po zakończeniu z wynikiem pozytywnym badania szczelności wodą zimną należy 
poddać przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 60oC 

• Przed przystąpieniem do badania budynek powinien być ogrzewany przynajmniej przez trzy doby (72 
godziny). Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich 
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połączeń, uszczelnień oraz skontrolować zdolność wydłużania instalacji. Wszystkie zauważone 
nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 

• Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać w możliwie najniżej 
temperaturze zewnętrznej lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż +6oC. Ocena prawidłowości 
przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na: 

- zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu i porównania ich z właściwymi wykresami regulacji 
eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnętrznej 

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku przez sprawdzenie ręką „na dotyk” 

- skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu  

- skontrolowaniu spadków ciśnienia 

- skontrolowaniu spadków temperatury w instalacji 

IZOLACJE TERMICZNE 

• Izolacje termiczne powinny być wykonane estetycznie, 

• przewody instalacji ogrzewczej należy izolować cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie 
technicznym, 

• wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru, 

• materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone,  
a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia 
lub uszkodzenia, 

• powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. 
oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną, 

• zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem, 

• otuliny izolacyjne i izolacje z mat izolacyjnych powinny przylegać możliwie ściśle do izolowanego 
przewodu, 

• Jeżeli  istnieje  potrzeba  zabezpieczenia  przewodów  lub elementów  instalacji  przed zamarznięciem 
powinny być one izolowane cieplnie albo jeżeli jest to niewystarczające, zabezpieczone elektrycznym 
kablem grzejnym. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 
� Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową  

i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

� Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 

� Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną 
poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 

� Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 
� Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru, 

� 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 badania 
ponownie, 

� Przed przystąpieniem do próby szczelności instalację należy przepłukać wodą a następnie poddać próbie 
ciśnieniowej, 

� Sprawdzić nastawy na elementach regulacyjnych, 

� Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
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� Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

� Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

� Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i specyfikacji technicznej. 

� Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, wytycznych  
i specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki  
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

� Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

� Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

� Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

� Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania.  

� Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 

� Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym programem zapewnienia jakości. 

� Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

� Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

� Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

� Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.3 Certyfikaty i deklaracje 
� Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa 

Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych specyfikacji technicznej. W szczególności materiały 
posiadające: 

o certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniana zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

o deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

� Polską Normą lub 

� aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanawiano Polskiej 
Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją  i które spełniają wymogi Dokumentacji 
Projektowej i ST. 

o wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej. 

� Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - 
dopuszczone do jednostkowego stosowania. 
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� W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone 
dokumenty, to każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te 
dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy materiału. 

� Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

� Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane. 

6.4 Dokumenty budowy 

� Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Do dziennika budowy należy wpisywać 
w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

� uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

� uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej  
i dokumentacji geotechnicznej, 

� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 

� inne istotne informacje a przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Zasady prowadzenia oraz 
wymagania odnośnie dziennika prowadzenia budowy są zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 

� Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów (jeśli jest konieczny) stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje się do rejestru obmiarów. 

� Dzienniki laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne (jeżeli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy oraz inne wymagane 
prawem i specyfikacją techniczną dokumenty będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 
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� Pozostałe dokumenty 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

� pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

� protokoły przekazania terenu budowy, 

� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

� protokoły odbioru robót, 

� protokoły z narad i ustaleń, 

� korespondencja na budowie, 

� inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. 

� Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.5 Obmiar Robót 

� Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, przedmiarem i specyfikacją techniczną w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor 
Nadzoru nie zaleci inaczej. 

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą Inspektora Nadzoru 
termin powiadomienia może być krótszy. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  
w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zastaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 

Jednostki obmiaru: 

� mb - montaż rur, z dokładnością do 1,0 mb 

� szt. - montaż i demontaż armatury i urządzeń wodociągowych oraz grzewczych 

� szt. - wykonanie podejść pod urządzenia i armaturę 

� szt. - wykucie i zamurowanie otworów 

� mb - montaż izolacji cieplnej 

� Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z kosztorysem ślepym (przedmiarem). 

� Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt 
wymagają badań atestujących lub innych wymaganych przez specyfikację techniczną albo projekt to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa wymaganych badań. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

� Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.   

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

7 ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

� odbiór częściowy, 

� odbiór ostateczny, 

� odbiór pogwarancyjny. 

7.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu - jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność  
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, specyfikacją techniczną oraz atestami producenta i normami 
przedmiotowymi. 

7.3 Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. 
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie 
projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,  
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, który dokonuje wyboru. 

7.4 Rozruch technologiczny 
O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiający, podając odpowiednie 

ustalenia w umowie. W obiekcie można przystąpić do próbnego rozruch technologicznego po wykonaniu badań i 
sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych związanych z obiektem budowlanym, jak też urządzeń 
technologicznych. 

Do pełnego rozruch technologicznego, równoznacznego z przystąpieniem do eksploatacji, może dojść po 
dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu. 

7.5 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji 
urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

W skład dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzą: 

� pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 
pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

� wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

� oryginał dziennika budowy z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 

� dziennik montażu (rozbiórki), jeżeli był prowadzony, 

� protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

� protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
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� wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych 
oraz przewodów kominowych, 

� dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, 
opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 

� rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

� oświadczenie kierownika budowy o: 

o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 
na budowę oraz przepisami, 

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

o o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

� aprobaty techniczne – deklaracje zgodności – oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 
materiałów i urządzeń, 

� instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

� kwarty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

� instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,  

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to należy je włączyć do dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, uzgodnioną ilość egzemplarzy instrukcji obsługi, 
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego. 

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

� Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu), 

� Spis treści, 

� Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail, 

� Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy, 

� Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu  

� Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia, 

� Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji, 

� Instrukcje postępowania awaryjnego, 

� Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami 
części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej 
eksploatacji i trwałości urządzeń, 

� Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 

Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie 
instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji powinny być podane projekcie 
technologicznym. 

 

7.6 Odbiór ostateczny robót 

� Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  
i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

� Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy: 

� Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

� recepty i ustalenia technologiczne, 

� dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją techniczną, 

� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacją 
techniczną, oraz inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania użytych materiałów  
w budownictwie, 

� opinię technologiczną sporządzaną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacją techniczną, 

� inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

7.7 Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający oraz właściciel obiektu zorganizują odbiór „po okresie rękojmi”. 

Do odbioru tego należy przygotować następujące dokumenty: 

� umowę o wykonaniu robót budowlanych, 

� protokół odbioru końcowego obiektu, 

� dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu – jeżeli były 
zgłoszone wady, 

� dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 

� wszelkie inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru. 

7.8 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

8 PRZEPISY ZWIĄZANE 
� „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

� Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 

� Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim. 

� Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń. 

� PN-85/B-02421  Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

� PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi, średnice nominalne. 

� BN-77/ 8864-51 Centralne ogrzewania. Grzejniki Płytowe stalowe. 
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� PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

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

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

� PN-B-02414 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”. 

� PN-91/B-02413 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
otwartego. Wymagania” 

� PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania". 

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

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

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

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

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

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

� PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

� PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

� PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

� PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. 

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

� PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Powieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. 
Wymagania wytrzymałościowe. 

� PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe . Wymagania w projektowaniu 

� PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy 
odbiorze 

� PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

� PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania. 

� PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

� PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu 

� PN-77/H-04419 Próba szczelności PN-EN 1329 

� PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze 

� PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z PCV 

� PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV 

� PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne 

� PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

� PN-01706/Az1 Instalacje wodociągowe . Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1) 

� PN-EN 12056-1:2002: Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: Postanowienia 
ogólne i wymagania 

� PN-EN 12056-2:2002: Systemy kanalizacji grawitacyjnej węwnątrz budynku. Część 2: Kanalizacja 
sanitarna. Projektowanie układu i Obliczenia 

� PN-EN 12056-3:2002: Systemy kanalizacji grawitacyjnej węwnątrz budynku. Część 3: Przewody 
deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia 

� PN-EN 12056-4:2002: Systemy kanalizacji grawitacyjnej węwnątrz budynku. Część 4: Przepompownie 
scieków. Projektowanie układu i obliczenia 

� PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesc 5: Montaż i badania, 
instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

 

Uwaga:Dopuszcza się stosowanie zamiennych urządzeń i systemów zawartych w projekcie i specyfikacji 
technicznej, pod warunkiem zachowania parametrów i wymagań technicznych zawartych w dokumentacji.  


