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ST-1a. INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACYJNEJ 

1. WSTĘP 

Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej- kod CPV 45332200.  

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie Przedmiot ST. 

Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 

-demontaże istniejących instalacji i armatury 

-dostawę materiałów, 

-wykonanie bruzd i otworów 

-zamurowanie bruzd 

-wykonanie instalacji wodociągowej, 

-montaż armatury, 

-wykonanie izolacji 

-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Wymagania ogólne 

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 robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości 

ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 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 WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania 

i Odbioru Robót – ITB Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 

materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru oraz Komisji konserwatorskiej. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 

źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z 

akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 

zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 

sposób określony aktualnymi normami. 

 

Przewody, kształtki wodociągowe instalacji wody użytkowej   

-Instalacja z rur instalacyjnych z tworzywa sztucznego wielowarstwowego PE-RT/Al/PE-RT - PN16 o 

średnicy 16 (16x2,0); 20 (20x2,25); 25 (25x2,5); 32 (32x3,0); 40 (40x4,0), 50 (50x4,5), 63 (63x5,0). 

Połączenia rur systemowe zaciskane i gwintowe. 

Zawory odcinające 

Armatura odcinająca kulowa gwintowa z mosiądzu z uszczelnieniem teflonowym:  

- Zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm ze złączką do węża z blokadą strumienia zwrotnego 

- Zawory 1/2 - 3/8" z filtrem siatkowym 

- Szafki wnękowe podtynkowe zamykane na klucz ( wzór do ustalenia z Komisją konserwatorską) 

Zawory termostatyczne 

- Zawory mieszające termostatyczne DN20 
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Biały montaż 

Podłączenia baterii czerpalnych stojących do przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej wykonane za 

pomocą węży elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych oraz zaworów odcinających 1/2 

- 3/8" z filtrem siatkowym. Podłączenie pozostałej armatury za pomocą typowych kształtek gwintowych 

 bateria stojąca zlewozmywakowa z mieszaczem 

 bateria stojąca, czasowa, jednouchwytowa, na wodę zmieszaną, uruchomiana fotokomórką 

 bateria stojąca, niska z mieszaczem 

 bateria prysznicowa podtynkowa ( wylewka + deszczownica + słuchawka) z mieszaczem 

 bateria naścienna długa do zlewu na wiadro 

 zawór do zmywarki 1/2" 

 zawór ze złączką do węża 

Typy armatury uzgodnione z Komisją konseratorską 

Izolacje, podparcia, 

- mocowanie przewodów instalacji wodociągowej przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką 

ochronną, 

-Otuliny ze spienionego polietylenu dla rur CWU i cyrkulacji  grubość w zależności od średnicy przewodu 

20mm, 30mm, 40mm, 50mm 

-Otuliny z kauczuku dla rur wody zimnej grubość 10mm 

- Izolacja przeznaczona do zabetonowywania - izolację należy wykonać jako szczelną 

 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani 

pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. 

o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)   

 

3. SPRZĘT  

Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany 

sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 

kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 

transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

4. TRANSPORT  

Transport rur przewodowych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny 

być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 

podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, 

mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 

przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0
°
C i niższej.  

Transport armatury 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 
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odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 

powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 

temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać 

się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o 

grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość 

stosu nie powinna przekraczać 1,5 m.. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w sposób 

uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Instalacja wodociągowa 

W całym obrębie objętym zakresem projektu należy zdemontować istniejący rurarz oraz armaturę instalacji 

wodociągowej. W razie potrzeby przewody należy wykuć ze ścian i posadzek. Wszystkie wycięte bruzdy 

należy zamurować. Wszystkie pozyskane materiały metalowe należy przekazać Zamawiającemu w miejsce 

przez niego wskazane.  

Budynek jest zasilany w wodę poprzez istniejące przyłącze wodociągowe. Przyłącze wodociągowe dostarcza 

wodę na cele bytowo-gospodarcze oraz p.poż wewnętrzne.  

Wymagane ciśnienie wody dla wewnętrznej instalacji wodociągowej i ppoż zapewni istniejąca sieć 

wodociągowa. 

Instalacja wodociągowa w obrębie pionów (od parteru w górę) wykonana z rur instalacyjnych PE-RT/Al/PE-

RT łączonych przez zaciskanie. Instalacja wodociągowa od pionów do przyborów sanitarnych prowadzona w 

bruzdach ściennych lub w warstwach posadzkowych. 

Jako rozwiązanie instalacji wodociągowej wody zimnej zaprojektowano instalację wodociągową z 

rozdziałem trójnikowym. W pomieszczeniu N/02 przewidziano zainstalowanie zlewozmywaka i baterii 

czerpalnej stojących zasilanych od dołu za pomocą węży elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw 

sztucznych oraz zaworów odcinających 1/zaworu do zmywarki.  

Wszystkie przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej należy zaizolować cieplnie otulinami ze spienionego 

polietylenu. 

PE-RT/Al/PE-RT) Śred. Zewn. x grubość ścianki Grubość izolacji [mm] 

(16) 16x2,0 20 

(20) 20x2,25 20 

(25) 25x2,5 30 

(32) 32x3,0 30 

(40) 40x4,0 30 

(50) 50x4,5 40 

(63) 63x5,0 50 

 

Przejścia przewodów instalacji wodociągowej przez stropy EI120 na piętro oraz ściany budynku EI60 

(wskazane w części rysunkowej) stanowiące oddzielenie przeciwpożarowe za pomocą opasek 

ogniochronnych. Opaski należy montować zgodnie z atestem. 

Przejścia przewodów instalacji wodociągowej wody przez stropy i ściany budynku nie stanowiących 

oddzieleń przeciwpożarowych w tulejach ochronnych osłonowych stalowych. Między tuleją osłonową i rurą 

właściwą warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiału plastycznego. Mocowanie 

przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką 

ochronną, do ścian, stropów i innych elementów konstrukcyjnych budynku.  

Rozstaw uchwytów dla przewodów, w zależności od materiału i średnicy przewodu. 

PE-RT/Al/PE-RT) Śred. Zewn. x grubość ścianki Maksymalny rozstaw podpór [cm] 

(16) 16x2,0 120 

(20) 20x2,25 130 

(25) 25x2,5 150 

(32) 32x3,0 160 

(40) 40x4,0 170 

(50) 50x4,5 200 

(63) 63x5,0 220 
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Przy wykonywaniu połączeń należy ściśle przestrzegać zaleceń i wytycznych producenta rur, oraz stosować 

oryginalne elementy połączeniowe. Armatura odcinająca kulowa gwintowa. 

Przy wykonywaniu połączeń należy ściśle przestrzegać zaleceń i wytycznych producenta rur, oraz stosować 

oryginalne elementy połączeniowe. 

Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej w obrębie przyziemia należy zaizolować cieplnie otulinami 

z kauczuku – grubość izolacji s=10mm. na pozostałych kondygnacjach (również rury prowadzone w 

bruzdach ściennych) należy zaizolować cieplnie otulinami z kauczuku – grubość izolacji s=10mm. W 

wypadku odcinków instalacji wodociągowej wody zimnej, na których znajdują się zawory odcinające, należy 

wykonać dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną, 

zapewniające przenoszenie sił występujących podczas manipulacji zaworem na konstrukcję będącą bazą 

mocowania przewodu. 

Po wykonaniu całość instalacji wodociągowej wody zimnej należy poddać próbie ciśnieniowej.  

Do rozpoczęcia montażu instalacji wody można przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że: 

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych, 

- elementy  budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji wodociągowej 

odpowiadają założeniom projektowym. 

Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń  instalacji 

wodociągowej  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 użytkowania i trwałości urządzenia. 

Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i projektanta. 

Przewody wodociągowe i ciepłej wody mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy 

czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. Przewody spustowe 

prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne należy zaizolować akustycznie. 

Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną nie mniejszą niż 2cm. Niedopuszczalne jest 

wypełnienie przestrzeni bruzd  materiałami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu 

odbioru częściowego instalacji wodociągowej. Powierzchnia przewodów ciepłej i zimnej wody 

prowadzonych w bruzdach powinna być zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzd . 

Nie wolno prowadzić przewodów  wodociągowych i ciepłej wody powyżej przewodów elektrycznych. 

Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu albo podłogi 

powinna wynosić co najmniej: 

- dla przewodów o średnicy 25 mm - 3 cm, 

- dla przewodów o średnicy 32 - 50 mm - 5 cm, 

Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 

10cm. 

Montaż przewodów  

1. Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, lub past 

uszczelniających. Do urządzeń wody pitnej nie wolno stosować minii lub farb miniowych. Przy wykonywaniu 

połączeń rur należy przestrzegać instrukcji producenta. Do zmian kierunku należy używać kształtek 

systemowych producenta rur. 

2. Połączenia zgrzewane można wykonywać tylko i wyłącznie przy pomocy oryginalnych narzędzi firmowych 

producenta. Łączenie komponentów z rurami lub złączkami innych systemów jest niedozwolone. Do montażu 

można używać jedynie elementów, które nie zostały uszkodzone podczas transportu lub magazynowania. 

Minimalna temperatura otoczenia w trakcie montażu zgrzewanych instalacji z tworzyw sztucznych wynosi 

+5°C. Przy temperaturach niższych utrudnione jest zachowanie warunków odpowiednich dla wytworzenia 

solidnych zgrzewów. Podczas montażu i transportu, elementy systemu należy chronić przed uderzeniami, czy 

innymi czynnikami mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Minimalna zalecana temperatura, w 

której możliwe jest wyginanie rur wynosi +15C. Dla rur o średnicach 16 - 32 mm minimalny promień wygięcia 

wynosi 5 x średnica rury (D). Rur nie wolno wyginać nagrzewając otwartym płomieniem lub strumieniem 

gorącego powietrza. Łączenie elementów systemu następuje poprzez zaciśnięcie kształtki na rurze systemowym 

narzędziem. 

Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności 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 wykonywania 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 
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narzędzi. 

Montaż armatury  

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie,  

temperatura) danej instalacji. 

2. Na wszystkich indywidualnych podejściach do przyborów i podejściach do poszczególnych węzłów 

sanitarnych należy zainstalować zawory odcinające (wymóg ten nie dotyczy baterii naściennych). Do 

zaworów montowanych na przewodach zabudowanych należy zapewnić dostęp poprzez otwory rewizyjne 

zamykane drzwiczkami wykonanymi w klasie odporności ogniowej przegrody w której będą montowane.  

3. W przypadkach koniecznych, wynikających z dokumentacji technicznej, powinna być stosowana armatura 

przemysłowa lub specjalna. 

4. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższych punktach instalacji.  

5. Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające 

rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem 

architektoniczno - konstrukcyjnym. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Można dokonać prób szczelności poszczególnych zładów lub odgałęzień. Badania szczelności urządzeń 

należy przeprowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 0 ºC. Badania wykonać przed zakryciem bruzd i 

obudów. W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w 

czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione.  

- Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości  

ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa nie powinna wykazywać  

przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. 

- Instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje  

spadku ciśnienia.  

Czynności przy wykonywaniu próby szczelności: 

- napełnienie instalacji wodą zimną 

- podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia 

- wytworzenie ciśnienia próbnego trzykrotnie w odstępach co 10 min. 

- po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w czasie 30 min. ciśnienie nie powinno 

 obniżyć się o więcej niż 0,6 bara, po dalszych 2 godzinach - nie więcej niż 0,2 bara od  

 wartości odczytanej po 30 min. 

- wytworzenie na przemian ciśnienia 10 bar i 1bar w czterech cyklach co najmniej 

 5 minutowych 

- pomiędzy poszczególnymi cyklami próby sieć rur powinna pozostawać w stanie  

bezciśnieniowym 

- podczas próby instalacja musi być całkowicie odpowietrzona 

- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic 

- spuszczenie wody 

- uszczelnienie armatury 

Całość robót należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych cz. II - instalacje sanitarne i wodne”. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Instalacja wodociągowa 

-odchylenie przewodu rurowego  nie powinna przekraczać  5 mm, 

-odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 

spadku). 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest : 

-  wykonanego i odebranego przewodu - m 

-  montaż armatury, urządzeń - szt, 

- wykonanie próby szczelności - m 

-  izolacja przewodów- m  
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8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Nadzoru 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiory robót 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 

urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 

Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika 

budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

Odbiór częściowy 

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 

zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 

-zgodność wykonania z projektem, 

-użycie właściwych materiałów, 

-wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 

prawidłowości działania całego urządzenia. 

Odbiór końcowy 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru 

końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy 

inwestora i użytkownika;  

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 

wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

-zgodność wykonania z projektem, 

-zgodność wykonania z WTWiO. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie 

budowy, 

-Dziennik budowy i książkę obmiarów, 

-protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 

-protokoły wykonanych prób i badań, 

-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, 

a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

-Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach. 

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed 

dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania 

poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac 

z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów 

realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, 

uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

PN-84/H-74200 Rury i kształtki stalowe  

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-B-02421:200    Izolacje cieplne 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych – 2001 r. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
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ST-2a.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  

1. WSTĘP 

Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektu - kod CPV 45332300. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy 

na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 

-demontaże istniejących instalacji i przyborów 

-dostawę materiałów, 

-wykonanie bruzd i otworów 

-zamurowanie bruzd 

-wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, 

-montaż  wpustów podłogowych,  

-montaż przyborów, 

-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 

Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 

- Kod CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Wymagania ogólne 

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 robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości 

ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 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. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania 

Do wykonania instalacji  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 (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru oraz Komisji Konserwatorskiej. Zatwierdzenie 

jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 

źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Przewody, kształtki kanalizacyjne 

Wszystkie przewody prowadzone w przegrodach stałych należy izolować od konstrukcji za pomocą taśmy 

izolacyjnej 

- Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnątrz budynku w obrębie pionów i podejść do przyborów 

sanitarnych wykonane z rur i kształtek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych do kanalizacji wewnętrznej 

PVC/HT kielichowych łączonych na uszczelkę gumową 

- Rura PVC-HT 50mm, 75mm, 110mm, 160mm 

- Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 

Biały montaż 

 - miska ceramiczna wc - bezkołnierzowa, wisząca, z deską wolnoopadającą, długość max:500 mm 

kolor biały 
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 miska ceramiczna wc, bezkołnierzowa,  przeznaczona dla niepełnosprawnych + dedykowany stelaż 

podtynkowy, przycisk spłukujący : szkło biale, z uruchomieniem elektronicznym bezdotykowym 

 umywalka wisząca z fartuchem, wykonana ze stali obustronnie emaliowanej, bez przelewu, bez 

korka. Syfon widoczny, stal nierdzewna. Wymiary: szer 507 mm, gł: 20 mm 

 umywalka wisząca, szer. 65 cm, przeznaczona dla niepełnosprawnych, wyposażona w otwór na 

baterie oraz przelew. Kompletować z odpływem systemowym dedykowanym ( stal nierdzewna) 

 umywalka ceramiczna nablatowa, częściowo wpuszczana w blat, wystająca 60-80 mm nad lico 

blatu. kolor biały. średnica 34-38 mm (bez korka, bez przelewu.) 

 ceramiczna umywalka wisząca, forma prostokątna z blatami odkładczymi oraz wywinięciem 2-4 cm 

na ścianę. szer. 60-65 cm, głęb. 40-46 cm. Syfon widoczny stal nierdzewna 

 pisuar wiszący z automatycznym zaworem radarowym/ zasilanie sieciowe + stelaż podtynkowy 

dedykowany 

 stelaż podtynkowy, wys. do 110 cm, przycisk z przodu klawisz: szkło białe z uruchomieniem 

elektronicznym bezdotykowym ( 220x150x8 mm) 

 Zlewozmywak blaszany dwukomorowy naszafkowy 

 Zlewozmywak blaszany jednokomorowy naszafkowy 

 Zlew na wiadro 

 brodzik nakładany- akrylowy , wys. nad posadzką max. 4 cm, odpływ okrągły stal nierdzewna 

 Wpust podłogowy DN50 z syfonem i kratką antypoślizgową 

Typy przyborów według specyfikacji projektu architektonicznego 

Podparcia 

Uchwyty stalowe z gumową wkładką ochronną oraz uchwyty z tworzyw sztucznych, dla rur kanalizacyjnych,  

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani 

pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. 

o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)   

 

3. SPRZĘT  

Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany 

sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 

kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 

transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

4. TRANSPORT  

Transport rur przewodowych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny 

być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 

podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, 

mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 

przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0
°
C i niższej. Przy wielowarstwowym 

układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 

zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach 

drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości 

większej niż wystające części rur. 

Transport przyborów sanitarnych 

Transport przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami transportowymi. Przybory sanitarne transportowane luzem powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
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Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 

powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 

temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać 

się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając 

przewietrzanie. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o 

grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość 

stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur, 

powodując ich deformację. 

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 

drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone 

odciąć, a końce rur sfazować. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w sposób 

uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Kanały z rur PVC 

W całym obrębie objętym zakresem projektu należy zdemontować istniejący rurarz oraz przybory sanitarne. 

W razie potrzeby przewody należy wykuć ze ścian i posadzek. Wszystkie wycięte bruzdy należy zamurować. 

Ścieki sanitarne będą odprowadzane z budynku poprzez istniejącą instalację. 

Na instalację kanalizacyjną sanitarną składają się piony, prowadzone w bruzdach ściennych oraz podejścia 

do przyborów prowadzone w bruzdach ściennych lub warstwach posadzkowych. Piony należy wyprowadzić 

10cm pod strop na 1 piętro i tam zakorkować. Wszystkie wycięte bruzdy należy zamurować. 

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnątrz budynku (poziome przewody odpływowe, 

piony i podejścia do przyborów sanitarnych) należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych z tworzyw 

sztucznych PVC/HT. Połączenia kielichowe na uszczelkę wargową gumową. We wszystkich 

pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych, przewidziano zainstalowanie typowych przyborów sanitarnych o 

lokalizacji przedstawionej w części rysunkowej projektu. Podłączenia przyborów sanitarnych do przewodów 

podejść kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wykonane w sposób standardowy dla tego typu 

przyborów sanitarnych. 

Wszystkie piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej o średnicy 0.11m zakończone, wystającymi 0.50 m 

ponad połać dachową, systemowymi dachówkami do kanalizacji sanitarnej lub rurami wywiewnymi - prace 

te będą stanowić odrębne opracowanie. 

Podejścia kanalizacyjne do poszczególnych przyborów sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 1%. 

Średnice podejść wg PN-EN12056-2. 

Przybory sanitarne umieszczone na wysokościach standardowych, odpowiednich dla poszczególnych 

rodzajów przyborów sanitarnych.  

Przejścia przewodów instalacji kanalizacyjnej przez stropy EI120 na piętro oraz ściany budynku EI60 

(wskazane w części rysunkowej) stanowiące oddzielenie przeciwpożarowe za pomocą opasek 

ogniochronnych. Opaski należy montować zgodnie z atestem. 

Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do pomieszczeń sanitarnych 

przepusty przeciwpożarowe nie są wymagane. Przepusty nie są również wymagane w przypadku 

wprowadzania rur o średnicy zewnętrznej do 4cm. Przy przekraczaniu granicy strefy pożarowej przepusty 

wykonać na wszystkich otworach. 

Przejścia przewodów instalacji kanalizacyjnej przez stropy i ściany budynku nie stanowiących oddzieleń 

przeciwpożarowych w tulejach ochronnych osłonowych stalowych. Między tuleją osłonową i rurą właściwą 

warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiału plastycznego. Mocowanie przewodów 

instalacji kanalizacyjnej przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną, do ścian, stropów i 

innych elementów konstrukcyjnych budynku. Rozstaw uchwytów w zależności od średnicy przewodu. 

Średnica zewnętrzna Maksymalny rozstaw podpór 

odcinki poziome [cm] 

Maksymalny rozstaw podpór 

odcinki pionowe [cm] 

40 50 100 
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50 50 100 

75 80 100 

110 110 150 

125 130 150 

160 160 200 

Po wykonaniu instalację kanalizacyjną sanitarną należy poddać próbie szczelności. 

Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnątrz budynku pod posadzką pomieszczeń, w 

których temperatura nie spada poniżej 0°C powinny być ułożone w ziemi na takiej głębokości, aby 

odległość od powierzchni podłogi do wierzchu przewodu wynosiła co najmniej 50cm. Niedopuszczalne jest 

bezpośrednie układanie przewodów pod twardą podłogą na podłożu betonowym. 

Układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłogą równolegle do ścian konstrukcyjnych 

poniżej ław fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem stateczności budowli. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 

wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy 

właściwie przygotować rury, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

przycinanie rur, ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Montaż przyborów sanitarnych 

1. wykonać po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją konserwatorską 
2. Podłączenia przyborów sanitarnych do przewodów podejść kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej 

sanitarnej wykonane w sposób standardowy dla tego typu przyborów sanitarnych 

3. Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnątrz budynku w obrębie pionów i podejść do 

przyborów sanitarnych wykonane z rur i kształtek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych do kanalizacji, o 

połączeniach kielichowych łączonych na fabrycznie wmontowaną uszczelkę gumową. 

4. Podejścia kanalizacyjne do poszczególnych przyborów sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 

1%. Średnice podejść wg PN-EN 12056-2. 

5. Przybory sanitarne umieszczone na wysokościach standardowych, odpowiednich dla poszczególnych 

rodzajów przyborów sanitarnych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem 

architektoniczno - konstrukcyjnym. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest 

kanalizacja wewnętrzna, jak następuje: 

- podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 

 przepływu przez nie wody, 

- poziomy odpływowe sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą 

 instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

Odbiór instalacji kanalizacyjnej sanitarnej 
Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 

- przebiegu tras kanalizacyjnych,  

- szczelności połączeń kanalizacyjnych, 

- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

- elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych. 

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

robot. 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności, a także 

sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacja techniczną.  

Ponadto należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów, 

- odległości przewodów  kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

- prawidłowość wykonania mocowań punktów przesuwnych, 

- wielkości spadków przewodów, 

- prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

-Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, 

mogą wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników 
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łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montażu 

elementów przewodów. 

- Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie 

rozwarcia nie większym niż 45°.  Stosowanie na tych przewodach czwórników nie jest 

dopuszczalne. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, 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. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest: 

- wykonanego i odebranego przewodu - m (metr) 

- zamontowany przyboru: ustęp, pisuar - szt 

- umywalka, pochwyt dla niepełnosprawnych, wpust podłogowy, czyszczak, kominek wywiewny - kpl. 

- przebicie otworu w ścianie i w stropie - otw. 

 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Nadzoru 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiory robót 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 

urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 

Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika 

budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

Odbiór częściowy 

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 

zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 

-zgodność wykonania z projektem, 

-użycie właściwych materiałów, 

-wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 

prawidłowości działania całego urządzenia. 

Odbiór końcowy 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru 

końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy 

inwestora i użytkownika;  

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 

wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

-zgodność wykonania z projektem, 

-zgodność wykonania z WTWiO. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie 

budowy, 

-Dziennik budowy i książkę obmiarów, 

-protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 

-protokoły wykonanych prób i badań, 

-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, 

a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

-Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach. 

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed 

dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania 

poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac 

z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów 

realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 
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Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, 

uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

PN-84/H-74200 Rury i kształtki stalowe  

PN-8 l/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. 

– Roboty ziemne. 
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ST-3a INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

1. WSTĘP 

Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania - kod CPV 45331100-7. 

Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1 

Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 

-demontaże istniejących instalacji, armatury i grzejników 

- dostawę materiałów 

-wykonanie bruzd i otworów 

-zamurowanie bruzd 

- wykonanie kanałów do montażu grzejników kanałowych 

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 

- wykonanie izolacji kanałów i rurarzu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 

Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 

-Kod CPV 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania 

Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 

budowlane oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych” zeszyt 6, 

Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r.  

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości 

ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy, o co najmniej nie gorszych 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 instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r., Polskimi 

Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania 

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 ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora Zabytków. Zatwierdzenie jednego 

materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Przewody, kształtki instalacji centralnego ogrzewania 

Instalacja z rur instalacyjnych z tworzywa sztucznego wielowarstwowego PE-RT/Al/PE-RT - PN16 o 

średnicy 16 (16x2,0); 20 (20x2,25); 25 (25x2,5); 32 (32x3,0); 40 (40x4,0), 50 (50x4,5), 63 (63x5,0). 

Połączenia rur systemowe zaciskane i gwintowe. 

 

Grzejniki 

Przed zastosowaniem typ grzejnika  należy uzgodnić z Komisją Konserwatorską 

1. Grzeniki kanałowe - krużganki nr 4a (2 szt.), nr 4b (4 szt.), nr 4c (6 szt.), nr 4d (4 szt.), nr 

4f (1 szt.), nr 4g (2 szt.) 

2. Ogrzewanie podłogowe - nr 10 (sala Henryka) 

3. Grzejniki łazienkowe drabinkowe - (nr 6a, 6b, 8c1, 14a, 15b, 17b, 19a) 
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4. Grzejniki stojące - pozostałe lokalizacje według rzutu 

 

- grzejniki członowe stylizowane na  żeberkowe żeliwne w stylu retro, wykończenie powierzchni surowa stal 

stylizowana na żeliwo, malowana lakierem bezbarwnym w jednym  z trzech wariantów: matowy, czarna 

miedź młotkowana, czarne srebro młotkowane (wariant należy uzgodnić z zamawiającym i Komisją 

Konserwatorską). Grzejniki kolumnowe mocowane na konsolach wolnostojących. 

- grzejniki stalowe rurowe (łazienkowe) proste o płytkiej zabudowie - do 8cm. Grzejniki mocowane do ścian. 

- grzejniki kanałowe wentylatorowe, montowane w warstwach posadzki. Całkowita szerokość grzejnika 

licząc ramkę montażową koryta nie może być większa niż 30cm. 

Proszę doprecyzować  

 

Sterowanie, pomiar i regulacja 

- Zawory odcinające grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 

- Zawory termostatyczne  o śr. nominalnej 15 mm 

- Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15mm, 20mm 

- Zawory odcinające grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm w stylu retro 

- Zawory termostatyczne  o śr. nominalnej 15 mm w stylu retro 

Izolacja  przewodów  

Wszystkie przewody instalacji c.o. zaizolować cieplnie otulinami ze spienionego polietylenu, grubość w 

zależności od średnicy przewodu 20mm, 30m, 40mm, 50mm. 

- Izolacja przeznaczona do zabetonowywania - izolację należy wykonać jako szczelną 

 

Zawieszenia i podpory  

- uchwyty do rur  – uchwyty stalowe z gumową wkładką ochroną, 

- zawiesia i konsole stojące do grzejników 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani 

pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. 

o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881).   

 

5. SPRZĘT 

Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany 

sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 

kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 

transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

6. TRANSPORT 

Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny 

być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 

podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, 

mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.  

Transport armatury 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
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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. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 

powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

7. WYKONANIE ROBÓT 

Montaż rurociągów 

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 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, 

-ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

-wykonanie połączeń. 

Montaż 

W całym obrębie objętym zakresem projektu należy zdemontować istniejący rurarz, armaturę oraz grzejniki 

instalacji centralnego ogrzewania. W razie potrzeby przewody należy wykuć ze ścian i posadzek. Wszystkie 

wycięte bruzdy należy zamurować. Wszystkie pozyskane materiały metalowe należy przekazać 

Zamawiającemu w miejsce przez niego wskazane.  

Jako rozwiązanie projektowanej instalacji centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowano ogrzewanie 

wodne pompowe systemu zamkniętego, niskotemperaturowe o parametrach czynnika grzejnego  

tz/tp=55/45 C. 
Źródłem ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania będą pompy ciepła wspomagane kotłownią 

gazową zlokalizowaną w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na najniższej kondygnacji budynku, 

wyposażoną w jeden kocioł gazowy kondensacyjny wiszący o mocy Q=60,0kW. Trzy pompy ciepła 

pracujące w układzie kaskadowym będą zlokalizowane w odrębnym pomieszczeniu na tej samej 

kondygnacji. Źródło ciepła stanowi odrębne opracowanie. Piony wykonać z rur z tworzyw sztucznych 

wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT łączonych przez zaciskanie. 

Instalacja centralnego ogrzewania w obrębie pomieszczeń zaprojektowana jako trójnikowa 

 prowadzona w bruzdach ściennych lub w posadzce w izolacji grubości 20mm (izolacja przeznaczona do 

zabetonowywania - izolację należy wykonać jako szczelną). Piony należy wyprowadzić do piwnicy i na 1 

piętro i tam zakorkować (należy pozostawić wolne odcinki o długości min. 10cm). Pion CI24 obsługujący 

ZOL należy wkuć w ścianę i podpiąć do istniejących podejść. Wszystkie wycięte bruzdy należy zamurować. 

We wszystkich pomieszczeniach (oprócz łazienek) zaprojektowano grzejniki członowe stylizowane na  

żeberkowe żeliwne w stylu retro, wykończenie powierzchni surowa stal stylizowana na żeliwo, malowana 

lakierem bezbarwnym w jednym  z trzech wariantów: matowy, czarna miedź młotkowana, czarne srebro 

młotkowane (wariant należy uzgodnić z zamawiającym i Komisją Konserwatorską pokojach zaprojektowano 

grzejniki stalowe rurowe (łazienkowe) proste o płytkiej zabudowie - do 8cm. Na krużgankach 

zaprojektowano grzejniki kanałowe wentylatorowe, montowane w warstwach posadzki (konstrukcję kanału 

należ zaizolować 2cm styroduru od spodu i po bokach kanału). Całkowita szerokość grzejnika licząc ramkę 
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montażową koryta nie może być większa niż 30cm.  Wszystkie grzejniki podłączane są do indywidualnych 

przewodów zasilających. Przy każdym grzejniku zamontować zawory odcinające i zawór termostatyczny. W 

pomieszczeniach reprezentacyjnych stosować zawory w stylu retro. 

Dla grzejników kanałowych należy przewidzieć zdalny termostat wspólny dla grup grzejników sterowanych 

termosiłownikami. W pomieszczeniu nr 3 (Sala Jadwigi - kawiarenka klasztorna) zaprojektowano dodatkowo 

ogrzewanie podłogowe. Sterowanie ogrzewaniem poprzez rozdzielacz 6 obiegowy z pompą mieszającą, 

regulacja hydrauliczna poszczególnych pętli grzewczych poprzez rotametry na belce powrotnej rozdzielacza. 

Regulacja hydrauliczna instalacji grzejnikowych za pomocą nastaw wstępnych na wkładkach zaworów 

termostatycznych. Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez korki odpowietrzające, w które 

wyposażone są grzejniki i korki odpowietrzające zamontowane na końcach pionów. Armatura odcinająca 

kulowa gwintowa z mosiądzu. 

Wszystkie przewody należy zaizolować cieplnie otulinami ze spienionego polietylenu.  

PE-RT/Al/PE-RT) Śred. Zewn. x grubość ścianki Grubość izolacji [mm] 

(16) 16x2,0 20 

(20) 20x2,25 20 

(25) 25x2,5 30 

(32) 32x3,0 30 

(40) 40x4,0 30 

(50) 50x4,5 40 

(63) 63x5,0 50 

Przejścia przewodów instalacji c.o. przez stropy EI120 do piwnicy i na piętro oraz ściany budynku EI60 

(wskazane w części rysunkowej) stanowiące oddzielenie przeciwpożarowe za pomocą opasek 

ogniochronnych. Opaski należy montować zgodnie z atestem. 

Przejścia przewodów instalacji c.o. przez stropy i ściany budynku nie stanowiących oddzieleń 

przeciwpożarowych w tulejach ochronnych osłonowych stalowych. Między tuleją osłonową i rurą właściwą 

warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiału plastycznego. 

Mocowanie przewodów instalacji c.o. przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną, do 

ścian, stropów i innych elementów konstrukcyjnych budynku. 

Rozstaw uchwytów dla przewodów, w zależności od materiału i średnicy przewodu. 

PE-RT/Al/PE-RT) Śred. Zewn. x grubość ścianki Maksymalny rozstaw podpór [cm] 

(16) 16x2,0 120 

(20) 20x2,25 130 

(25) 25x2,5 150 

(32) 32x3,0 160 

(40) 40x4,0 170 

(50) 50x4,5 200 

(63) 63x5,0 220 

Po wykonaniu całość instalacji centralnego ogrzewania należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 

prob+0,2Mpa = 0,2MPa+0,2MPa=0,45MPa. 

Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, lub past 

uszczelniających. Przy wykonywaniu połączeń rur należy przestrzegać instrukcji producenta. Do zmian 

kierunku należy używać kształtek systemowych producenta rur. 

Połączenia rur można wykonywać tylko i wyłącznie przy pomocy oryginalnych narzędzi firmowych 

producenta. Łączenie komponentów z rurami lub złączkami innych systemów jest niedozwolone. Do montażu 

można używać jedynie elementów, które nie zostały uszkodzone podczas transportu lub magazynowania. 

Minimalna temperatura otoczenia w trakcie montażu zgrzewanych instalacji z tworzyw sztucznych wynosi 

+5°C. Podczas montażu i transportu, elementy systemu należy chronić przed uderzeniami, czy innymi 

czynnikami mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Minimalna zalecana temperatura, w której 

możliwe jest wyginanie rur wynosi +15C. Dla rur o średnicach 16 - 32 mm minimalny promień wygięcia 

wynosi 5 x średnica rury (D). Rur nie wolno wyginać nagrzewając otwartym płomieniem lub strumieniem 

gorącego powietrza. Do połączeń gwintowych należy stosować kształtki z wtopkami gwintowanymi. Nacinanie 

gwintów na elementach plastikowych systemu jest niedozwolone. Połączenia gwintowane uszczelnia się 

używając taśmy teflonowej, nici uszczelniających lub specjalnych past uszczelniających.  

Montaż grzejników 

Grzejniki kolumnowe mocowane na konsolach wolnostojących. Pozostałe grzejniki mocowane do ścian na 

uchwytach systemowych dostarczanych przez producenta. 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub 

wnęki. Odległość od podłogi powinna wynosić co najmniej 80 mm. 

Kolejność wykonywania robót: 

-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
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-wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

-zawieszenie grzejnika, 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja 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. 

Montaż armatury 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem 

kształtek oraz kołnierzowe. Kolejność wykonywania robót: 

-sprawdzenie działania zaworu, 

-nagwintowanie końcówek, 

-wkręcenie półśrubunków 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 przechodzącej 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 odcinający. 

Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności 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 wykonywania 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. 

 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem 

architektoniczno - konstrukcyjnym. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Próba ciśnienia instalacji c.o. 

Po wykonaniu całość instalacji centralnego ogrzewania należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 

prob+0,2Mpa = 0,2Mpa+0,2Mpa=0,4MPa. 

Podczas próby należy wizualnie sprawdzać szczelność złączy. Podczas próby instalacja musi być całkowicie 

odpowietrzona. 

Odbiór instalacji c.o. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a 

także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami odpowiednich 

norm przedmiotowych.  

W szczególności należy skontrolować: 

1. użycie właściwych materiałów,  

2. prawidłowość wykonania połączeń, 

3. jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 

4. wielkość spadków przewodów, 

5. odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 

6. prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

7. prawidłowość ustawienia armatury,  

8. prawidłowość wykonania izolacji, 

9. zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

grzewczych” zeszyt 6 Wymagania Techniczne COBRTI Instal 05.2003r. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

-odchylenie przewodu rurowego  nie powinna przekraczać  5 mm 

-odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 

spadku) 
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9. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu . 

 

10. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiory robót 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 

urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 

Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika 

budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

Przedmiotem odbioru są te instalacje, które wyodrębniono jako oddzielne składniki inwestycji. 

Odbiór częściowy 

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 

zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z projektem 

- użycie właściwych materiałów 

- wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 

prawidłowości działania całego urządzenia. 

Odbiór końcowy 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru 

końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele Generalnego Wykonawcy, 

Inwestora lub Użytkownika. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a 

także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami odpowiednich 

norm przedmiotowych.  

W szczególności należy skontrolować: 

1. użycie właściwych materiałów,  

2. prawidłowość wykonania połączeń, 

3. jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 

4. wielkość spadków przewodów, 

5. odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 

6. prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

7. prawidłowość ustawienia armatury,  

8. prawidłowość wykonania izolacji, 

9. zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

10. zgodność wykonania z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych” 

zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. oraz wcześniej powołanymi w PB i ST 

normami. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie 

budowy, 

-Dziennik Budowy i Książkę Obmiarów, 

-Protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 

-Protokoły wykonanych prób i badań, 

-Świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, 

a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 

-Instrukcje obsługi,  

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed 

dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania 

poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac 

z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów 

realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

8.5 Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, 
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uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1 PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

2 PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

3 ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. 

4 PN-B-02420:91 Zabezpieczenie instalacji c.o. 

5 PN-B-02421:85         Izolacje cieplne 

6 Wymagania techniczne COBRTI Instal  Zeszyt 6. „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji grzewczych”. 
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ST-4A. INSTALACJA HYDRANTOWA 

 

1. WSTĘP 

Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej- kod CPV 45332200.  

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie Przedmiot ST. 

Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 

-demontaże istniejących szafek instalacji nawodnionej z hydrantami DN25 

-demontaż drzwi i ramek z szafek hydrantów pionów suchych 

-demontaż 2 szafek pionu suchego w całości  

-dostawę materiałów, 

-wykonanie bruzd i otworów 

-zamurowanie bruzd 

-wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, 

-montaż armatury, 

-wykonanie izolacji 

-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Wymagania ogólne 

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 robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości 

ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 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 WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania 

i Odbioru Robót – ITB Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 

materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru oraz Komisji Konserwatorskiej. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 

źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z 

akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 

zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 

sposób określony aktualnymi normami. 

Przewody, kształtki wodociągowe instalacji ppoż. 

-Instalacja p-poż - rury i kształtki stalowe gwintowane ocynkowane DN25mm; DN50mm; DN80; wg PN-

84/H-74200,  

-łączniki z żeliwa ciągliwego wg PN-67/H-7439274393 

Szafki hydrantowe 

- Hydranty wewnętrzne DN25 (zawory hydrantowe DN25 i szafki hydrantowe z wężem gaśniczym 

półsztywnym o długości 30m i prądownicą na strumień rozproszony stożkowy). Szafka podtynkowa 

wykonana ze stali - kolor do ustalenia przy zamawianiu. 

- Hydranty wewnętrzne DN52 (drzwi do istniejących szafek wnękowych - kolor do ustalenia przy 

zamawianiu).  
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- Hydranty wewnętrzne DN52 (złącze bagnetowe DN80 i szafka hydrantowa). Szafka podtynkowa wykonana 

ze stali - kolor do ustalenia przy zamawianiu. 

 

Izolacje, podparcia, 

- mocowanie przewodów instalacji wodociągowej przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką 

ochronną, 

- Izolacja grubości 10mm przeznaczona do zabetonowywania - izolację należy wykonać jako szczelną 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani 

pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. 

o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)   

 

3. SPRZĘT  

Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany 

sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 

kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 

transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

4. TRANSPORT  

Transport rur przewodowych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny 

być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 

podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, 

mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 

przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0
°
C i niższej.  

Transport armatury 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 

powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 

temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać 

się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o 

grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość 

stosu nie powinna przekraczać 1,5 m.. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w sposób 

uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Instalacja ppoż 

Instalacja suchych pionów pozostaje bez zmian, zmieniamy trasę przewodu DN80 suchego pionu w obrębie 

pom. 12 i 13a oraz przenosimy nasadę hydrantową DN80 dla Straży Pożarnej (SP) przy pionie H5 

zlokalizowaną w pom. 0/1. W obrębie pomieszczeń 4e i  4e2 istniejący rurarz i szafki hydratowe 

wymieniamy i wkuwamy w ścianę. 

Wszystkie istniejące szafki w obrębie kondygnacji parteru z hydrantami DN25 należy wymienić na nowe 

spełniające obowiązujące przepisy ppoż: szafki hydrantowe wyposażone w węże półsztywne DN25 o 

długości 30m i prądownicę na strumień rozproszony. 

Mocowanie przewodów instalacji ppoż przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną, do 

ścian, stropów i innych elementów konstrukcyjnych budynku. 

Rozstaw uchwytów dla przewodów, w zależności od materiału i średnicy przewodu. 

Po wykonaniu całość instalacji wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej nawodnionej hydrantowej należy 

poddać próbie ciśnieniowej. Wszystkie pozyskane materiały metalowe z demontażu należy przekazać 

Zamawiającemu w miejsce przez niego wskazane. 

Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników; 

niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych zarówno na zimno, jak i na gorąco. 

Przejścia przewodów instalacji c.o. przez stropy EI120 do piwnicy i na piętro oraz ściany budynku EI60 

(wskazane w części rysunkowej) stanowiące oddzielenie przeciwpożarowe za pomocą opasek 

ogniochronnych. Opaski należy montować zgodnie z atestem. 

Przejścia przewodów instalacji c.o. przez stropy i ściany budynku nie stanowiących oddzieleń 

przeciwpożarowych w tulejach ochronnych osłonowych stalowych. Między tuleją osłonową i rurą właściwą 

warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiału plastycznego. 

Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych z rur stalowych 

ocynkowanych powinny wynosić: 

- dla rur o średnicy : DN25 - DN32 mm - odległość 2,0 m, 

- dla rur o średnicy : DN40 - DN65 mm - odległość 2,5m. 

- dla rur o średnicy : DN80mm - odległość 3,0m. 

Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, lub past 

uszczelniających. Do urządzeń wody pitnej nie wolno stosować minii lub farb miniowych. Przy wykonywaniu 

połączeń rur należy przestrzegać instrukcji producenta. Do zmian kierunku należy używać kształtek 

systemowych producenta rur. 

Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności 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 wykonywania 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. 

Montaż armatury  

1. Szafki hydrantowe należy montować tak aby odległość od posadzki do osi zaworu hydrantowego w szafce 

wynosiła 1,35m ±0,1m. 

2. Po zamontowaniu szafki drzwiczki powinny mieś możliwość swobodnego otwarcia tak aby nie zawężały 

drogi ewakuacyjnej  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem 

architektoniczno - konstrukcyjnym. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Można dokonać prób szczelności poszczególnych zładów lub odgałęzień. Badania szczelności urządzeń 

należy przeprowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 0 ºC. Badania wykonać przed zakryciem bruzd i 

obudów. W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w 

czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione.  

- Instalacja ppoż przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości  

ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa nie powinna wykazywać  

przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. 

- Instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje  

spadku ciśnienia.  
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Czynności przy wykonywaniu próby szczelności: 

- napełnienie instalacji wodą zimną 

- podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia 

- wytworzenie ciśnienia próbnego trzykrotnie w odstępach co 10 min. 

- po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w czasie 30 min. ciśnienie nie powinno 

 obniżyć się o więcej niż 0,6 bara, po dalszych 2 godzinach - nie więcej niż 0,2 bara od  

 wartości odczytanej po 30 min. 

- wytworzenie na przemian ciśnienia 10 bar i 1bar w czterech cyklach co najmniej 

 5 minutowych 

- pomiędzy poszczególnymi cyklami próby sieć rur powinna pozostawać w stanie  

bezciśnieniowym 

- podczas próby instalacja musi być całkowicie odpowietrzona 

- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic 

- spuszczenie wody 

- uszczelnienie armatury 

Całość robót należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych cz. II - instalacje sanitarne i wodne”. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Instalacja wodociągowa 

-odchylenie przewodu rurowego  nie powinna przekraczać  5 mm, 

-odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 

spadku). 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest : 

-  wykonanego i odebranego przewodu - m 

-  montaż armatury, urządzeń - szt, 

- wykonanie próby szczelności - m 

-  izolacja przewodów- m  

 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Nadzoru 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiory robót 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 

urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 

Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika 

budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

Odbiór częściowy 

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 

zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 

-zgodność wykonania z projektem, 

-użycie właściwych materiałów, 

-wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 

prawidłowości działania całego urządzenia. 

Odbiór końcowy 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru 

końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy 

inwestora i użytkownika;  

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 

wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

-zgodność wykonania z projektem, 

-zgodność wykonania z WTWiO. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
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-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie 

budowy, 

-Dziennik budowy i książkę obmiarów, 

-protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 

-protokoły wykonanych prób i badań, 

-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, 

a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

-Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach. 

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed 

dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania 

poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac 

z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów 

realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, 

uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

PN-84/H-74200 Rury i kształtki stalowe  

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-B-02421:200    Izolacje cieplne 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych – 2001 r. 
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ST-5A. WENTYLACJA MECHANICZNA 

1. WSTĘP 

Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

- kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji   

Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 4.1. 

Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres robót przy wykonywaniu instalacji wentylacji: 

-dostawę materiałów, urządzeń wentylacyjnych, 

-wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, 

-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

-rozruch i odbiór instalacji włącznie ze sporządzeniem wymaganych protokółów,  

Wymagania ogólne 

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 robót budowlano-montażowych. Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości 

ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 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. 

 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania 

Do wykonania instalacji  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 

lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru oraz Komisji Konserwatorskiej. 

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 

materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie 

zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami. 

Wszystkie wykorzystane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i najwyższej 

jakości.Winny również posiadać odpowiednio uwidoczniony znak jakości. 

W razie braku jakiegokolwiek znaku jakości, będzie można zażądać przeprowadzenia prób oraz 

przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdań autoryzowanych pracowni badawczych. 

Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez załamań i 

zgnieceń. Materiał powinien być bez wżerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne poszczególnych 

elementów urządzenia powinny być szczelne a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie 

stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu. Powłoki antykorozyjne, 

blachy i kształtowniki przed malowaniem oczyścić z rdzy i tłuszczu, krawędzie zaokrąglić, a zadziory 

usunąć. Stopień oczyszczenia przed nałożeniem powłok antykorozyjnych. Stopień zabezpieczenia 

antykorozyjnego, jeżeli nie są zastrzeżone wymagania specjalne, jak dla klasy staranności wykonania 2 i 

typu pokrycia II. Powłoki antykorozyjne powinny być nałożone równomiernie. 

Kanały wentylacyjne należy wykonywać z blachy lub taśmy stalowej nierdzewnej. 

Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą uginać się 



 

str. 27 
 

więcej niż 0,2% długości boku. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie albo 

przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniających. Połączenia blach na ściankach kanałów 

grubości 1,5 mm należy wykonać na zamek blacharski.  

Nawiewniki i wywiewniki powinny mieć szczególnie estetyczny wygląd. Elementy ruchome 

nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością przestawienia, a 

położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. W przypadku wymaganej regulacji 

wielkości strumienia powietrza, nawiewniki i wywiewniki należy wyposażyć w odpowiednie elementy 

regulacyjne.  

Instalacje wentylacji mechanicznej  
Zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną dla pomieszczeń sanitarnych. Pomieszczenia 

sanitariatów nr 12 i 13x wentylowane będą przez niezależny układ wentylacyjny wywiewny o wydajności 

opisanej w części rysunkowej. Powietrze pobierane jest przez zawory wywiewne  ø100 i ø125 z 

przepustnicami regulacyjnymi i układem kanałów wentylacyjnych okrągłych wywiewane nad dach 

budynku poprzez pion ø200mm i wentylator kanałowy. 

Wentylator kanałowy o wydajności V=380m
3
/h należy umieścić na poddaszu, przed i za wentylatorem 

należy zamontować tłumiki akustyczne o długości L=600mm. Wentylator należy wyposażyć w regulator 

obrotów (lokalizacja do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie montażu).  Wszystkie kanały w 

pomieszczeniach ogrzewanych należy izolować wełną mineralną o grubości 40mm. Przejścia instalacji 

wentylacyjnej mechanicznej przez przegrody stanowiące granice stref pożarowych oraz inne ściany 

zaprojektowane jako danej klasy odporności ogniowej przechodzić za pomocą klap p. pożarowych o EI 

przegrody klasie odporności danej przegrody. Napowietrzanie pomieszczeń według części 

architektonicznej. Wszystkie przewody wentylacyjne należy obudować. 

Do wspomagania wywiewu w łazienkach przy pokojach oraz w pom 0/3 w przyziemiu zaprojektowano 

wentylatory ścienne o wydajności V=50m
3
/h montowane bezpośrednio na kanale grawitacyjnym. W 

przypadku łazienki w pom. 0/3 i 8c1 od kanału grawitacyjnego należy poprowadzić przewód ø160 od 

kanału grawitacyjnego w ścianie do pomieszczenia łazienki.  

Wentylatory wywiewne  
Parametry wentylatora kanałowego  

 powietrze wywiewane max V = 380 m
3
/h,  

 spręż dyspozycyjny nawiew dp = 200 Pa, 

 51dB(A) 230V 166W 1,18A IP54  

 silnik EC przystosowany do pracy z regulatorem obrotów 

Parametry wentylatorów łazienkowych  

 powietrze wywiewane max V = 50 m
3
/h,  

 spręż dyspozycyjny nawiew dp = 80 Pa, 

 30dB(A) 230V 29W IP54  

  czujnik ruchu, opóźnienie czasowe, timer, łożyska kulkowe 

Kanały wentylacyjne   

Powietrze po dostaniu się do wywiewnika  transportowane będzie poprzez zaprojektowaną sieć kanałów 

wentylacyjnych ze stali ocynkowanej  poprzez przewody poziome i pion do wentylatora. Rozdział 

powietrza realizowany przez przepustnice jednopłaszczyznowe umieszczone przed każdym 

wywiewnikiem. Dobór wzoru wywiewników w uzgodnieniu z użytkownikiem.  

Zastosowano następujące akcesoria wentylacyjne:  

 zawory wywiewne okrągłe blaszane Ø100mm i Ø125mm 

 tłumiki Ø200 L=600mm 

 przepustnice regulacyjne Ø100mm i Ø125mm 

 wyrzutnia dachowa Ø200mm 

Przewody wentylacyjne i urządzenia muszą spełniać następujące warunki: 

 przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i 

akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na 

zewnętrznej ich powierzchni, w sposób zabezpieczający nierozprzestrzenianie ognia,   

 odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna 

wynosić co najmniej 0,5m,  

 drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z 

materiałów niepalnych,  

 elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych  

z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane  

z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4m, przy czym nie 

powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego,  
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 elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane  

z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25m,  

 izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjne  

i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia,  

 instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spełniać następujące wymagania: 

- przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku 

pożaru nie oddziaływały siłą większa niż 1 kN na elementy budowlane,  a także aby przechodziły 

przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu, 

- zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów 

niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym 

niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej, 

- w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji, 

- filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się 

cząstek,  

 przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie 

odporności ogniowej (EI), równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia 

przeciwpożarowego (czyli w ścianie lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności 

ogniowej REI_120 – klapy odcinające też muszą mieć klasę odporności ogniowej  

EI_120),  

 przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, 

powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (EI) wymaganej dla elementów 

oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych (czyli w strefach, dla których elementy 

oddzielenia przeciwpożarowego wymagane są o klasie odporności ogniowej REI_120 – obudowane 

elementy muszą mieć klasę odporności ogniowej EI_120, bądź też być wyposażone w 

przeciwpożarowe klapy odcinające.  

Wymagania – przejścia instalacyjne  

Wszelkie przejścia kanałami i rurami przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczać 

systemowymi klapami ppoż. lub/i masami uszczelniającym do wymaganej odporności ogniowej.  

Podłączenia wentylatorów. 

Podłączenia kanałów do wentylatorów wykonać za pomocą połączeń elastycznych z podwójnego rękawa 

z tkaniny poliestrowej, powleczonej warstwą uplastycznionego poliwynylu.  

Kanały wyciągowe 

Wewnątrz budynku powietrze rozprowadzone jest przy pomocy kanałów wentylacyjnych z blachy 

stalowej ocynkowanej. Kanały zaizolować izolacją termiczną. Kanały poziome należy prowadzić w 

przestrzeni nad sufitami podwieszonymi (jeżeli takie występują, jeśli nie to należy je obudować) lub 

bezpośrednio w pomieszczeniach i układać na elementach wsporczych mocowanych do konstrukcji 

budynku. Zaprojektowano okrągłe kanały i kształtki wentylacyjne:  

 klasa wykonania przewodów linii nawiewnych i wywiewnych wentylacji ogólnej: N (wykonanie 

niskociśnieniowe) od –400 Pa do +1000 Pa wg normy PN-B-03434, 

 klasa szczelności przewodów wentylacji ogólnej: A o normalnej szczelności wg normy PN-B-

76001,  

 wykonanie kanałów wentylacji ogólnej z blachy ocynkowanej o grubości blachy zależnej od 

gabarytów kanałów wentylacyjnych wg normy PN-B-03434,  

 kanały wentylacyjne o boku większym niż 1200 mm wzmacniane przez usztywnienia rurkowo-

krzyżowe,  

 połączenie przewodów wentylacyjnych wg PN- B-76002,  

 jako kanały wentylacyjne sztywne o przekroju kołowym zastosować kanały wentylacyjne – typu 

spiro 

 przygotować otwory rewizyjne dla czyszczenia instalacji zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL.  

Trasy przewodów i wymiary na głównych odcinkach pokazano w części rysunkowej projektu.  

Zawiesia, elementy montażowe. 

 Przewody wentylacyjne mocowane lub wspierane na konstrukcjach wsporczych, typowych 

zawiesiach i prętach wykonanych ze stali ocynkowanej  – zalecany kompletny system mocujący, 

dobór producenta w uzgodnieniu z użytkownikiem,  

 system mocowania kanałów musi posiadać możliwość tłumienia hałasu i drgań należy przestrzegać 

zasady: kanały wentylacyjne należy podwieszać co 2 - 2,5 metry bieżące, 
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 wentylacyjne kanały prostokątne w zależności od gabarytów: na typowych szynach i szpilkach 

łącznikowych, taśmach wentylacyjne kanały okrągłe w zależności od gabarytów: na typowych 

taśmach, zawiesiach do przewodów o przekroju kołowym. Wszystkie kanały należy montować  

w sposób zapobiegający przenoszeniu jakichkolwiek drgań na konstrukcję budynku. 

 zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów niepalnych, 

zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż 

wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej, 

 zamocowania przewodów wentylacji oddymiającej do elementów budowlanych muszą posiadać 

klasę odporności ogniowej minimum R_60, 

 w przypadku kiedy kanały lub wieszaki stanowią zagrożenie dla personelu przeprowadzającego 

konserwację, części stanowiące zagrożenie zostaną zabezpieczone za pomocą pasa izolującego 

wykonanego z gumy lub pianki z wykończeniem taśmą fluorescencyjną w kolorze żółtym  

i czarnym. 

Uziemienie urządzeń i kanałów wentylacyjnych. 

Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem należy wszystkie urządzenia wentylacyjne podłączyć 

do prawidłowo wykonanej instalacji uziemiającej. 

W ramach ochrony przeciwporażeniowej należy zamontować szyny ochronne, do której należy podłączyć 

przewodami o odpowiednim przekroju kanały wentylacyjne oraz wszystkie inne metalowe elementy 

konstrukcyjne.  

System ochrony przeciwporażeniowej powinien obejmować: 

 wszystkie urządzenia wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku należy połączyć  połączeniem 

odgromowym do istniejącego przewodu odgromowego, 

 w przypadku pozostałych urządzeń wentylacyjnych należy wykonać odpowiednią instalację 

uziemiającą zgodnie z dokumentacją techniczną poszczególnych urządzeń, 

 wykonanie połączeń wyrównawczych, 

 wykonanie dostatecznie szybkiego wyłączenia zasilania. 

 

Rysunek nr 2: Sposób połączenie przewodów wentylacyjnych.  

Elementy dystrybucji powietrza.  

Wszystkie elementy dystrybucji powietrza muszą być łatwo demontowalne w celu wyczyszczenia. 

Kolorystykę należy uzgodnić z inwestorem i architektem. Przed montażem należy przeprowadzić 

koordynację z elementami innych instalacji umieszczonych w sufitach podwieszonych. 

Odcinające klapy ppoż.  

W celu zachowania odporności ogniowej przegród budowlanych stanowiących oddzielenia stref 

pożarowych, w miejscach przejść kanałów przez przegrody, zaprojektowano odcinające klapy ppoż.  

o odporności ogniowej przegrody w której są zamontowane, wyposażone w wyzwalacz termiczny. W 

przypadku pożaru klapa umożliwia odcięcie strefy pożarowej objętej pożarem.  

Zamknięta klapa odcinająca pozwala zachować odporność ogniową elementu oddzielania 

przeciwpożarowego, przez który prowadzony jest kanał wentylacyjny.  

Przepustnice regulacyjne. 
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Na kanałach wentylacyjnych nawiewnych i wyciągowych należy zamontować przepustnice regulacyjne 

jednopłaszczyznowe umożliwiające sprawne przeprowadzenie regulacji instalacji.  

Tłumienie hałasu. 

Przewidziano wyciszenie pracy instalacji tłumikami akustycznymi.  

Pozostałe elementy instalacji wentylacyjnej.  

Pozostałe elementy instalacji wentylacyjnej należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową niniejszego 

opracowania. 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 

sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki 

zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881).  

 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w PB i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 

powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w 

gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację.  

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót.  

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót 

do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

a. podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 

b. komplet narzędzi do cięcia u obróbki kanałów, 

c. komplet elektronarzędzi, 

d. komplet narzędzi ślusarskich, 

e. komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych, 

 

4. TRANSPORT  

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym.  

Podczas rozładunku elementów instalacji, należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, 

pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się 

transport ręczny.  

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 

powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają opakowań i mogą 

być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem :  

-śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 

-farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 

-kratek wentylacyjnych, itp. wymagających opakowań kartonowych, aparatury kontrolno-pomiarowej, która 

wymaga opakowania skrzyniowego i składowania w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych. 

Opakowania szkieletowego wymagają elementy centrali wentylacyjnej, szafa sterownicza. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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 Szczegółowe wymagania wykonania robót: 

Montaż urządzeń wprowadzających powietrze w ruch. 

- Montaż wszystkich urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i obsługi przekazaną przez 

producenta (dostawcę). 

Montaż przewodów wentylacyjnych  

-Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. 

-Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej. 

W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyższej od 60 °C należy stosować uszczelki z gumy o 

podwyższonej odporności temperaturowej.  

-Połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi zakładanymi z jednej 

strony kołnierza. Śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość połowy nakrętki śruby. 

Skręcanie śrub zaleca się wykonywać parami po dwie przeciwległe leżące śruby.  

-Powierzchnia kołnierzy powinna być gładka bez zadziorów i innych defektów.  

-Płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe.  

-Połączenia bezkołnierzowe przewodów należy uszczelnić na całym obwodzie uszczelką gumową lub pastą 

uszczelniającą.  

-Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno być 

takie, aby ugięcie kanału między sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 2 cm. Konstrukcja 

podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywać obciążenie co najmniej trzykrotnemu ciężarowi 

przypadającego na nią odcinka kanału wraz z ewentualnym osprzętem i izolacji   

-Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami 

amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach na grubości ściany 

lub stropu. 

-Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typową podstawę dachową zabezpieczającą przed 

przeciekami. 

-Kanały wentylacyjne prowadzone przez strefy pożarowe, których nie obsługują, powinny być obudowanie 

ściankami o klasie odporności ogniowej odpowiadającej wymaganiom dla ścian tych pomieszczeń. 

-Mechanizmy nastawcze nawiewników i wywietrzników powinny być łatwo dostępne i tak wykonane, aby 

łopatki kierujące i regulujące; prowadnice, talerze, stożki itp. można było ustawić w dowolnym punkcie w 

zakresie położeń granicznych. 

-przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do montażu nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń – do montażu nie wolno używać rur w 

jakikolwiek sposób uszkodzonych 

-pionowe kanały wentylacyjne biegnące wewnątrz budynku należy obudować do odporności ogniowej 

stropu, 

-Przejścia przez oddzielenia przeciwpożarowe rurami zasilającymi jak i kablami sterująco - zasilającymi 

należy zabezpieczyć masami lub kasetami, do odporności ogniowej minimum 120 min. Przejścia przez 

ściany oddzielenia pożarowego kanałami wentylacyjnymi zabezpieczono klapami przeciwpożarowymi z 

wyzwalaniem topikowym o odporności ogniowej EI 120. 

-Części kanałów nie zabezpieczone klapami obudować do odporności ogniowej EI 120. 

Montaż elementów regulacji przepływu powietrza 

-Elementy regulacji przepływu powietrza należy montować na prostych odcinkach kanałów w odległości 

od kolan lub odgałęzień  trzech średnic równoważnych - przepustnice jednopłaszczyznowe. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem 

architektoniczno - konstrukcyjnym. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Ogólne wymagania kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania Ogólne”,. 

Szczegółowe wymagania – odbiór międzyoperacyjny 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających zasadnicze roboty 

instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa.  

Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących rodzajów robót: 

-Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy. 

-Konstrukcje pod centrale wentylacyjne, 

-Kraty i kanały nawiewno-wywiewne. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania   

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne wymagania odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”,  

Odbiory robót 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 

urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 

Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika 

budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

Przedmiotem odbioru są te instalacje wentylacji i technologiczne, które wyodrębniono jako oddzielne 

składniki inwestycji. 

Odbiór częściowy 

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 

zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 

-zgodność wykonania z projektem, 

-użycie właściwych materiałów, 

Wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 

prawidłowości działania całego urządzenia. 

Odbiór końcowy 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru 

końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy 

inwestora i użytkownika. 

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 

wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

-zgodność wykonania z projektem, 

-zgodność wykonania z WTWiO. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian  i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie 

budowy, 

-Dziennik budowy i książkę obmiarów, 

-protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 

-protokoły wykonanych prób i badań, 

-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów  

-podlegających odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

-Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach. 

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed 

dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania 

poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac 

z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów 

realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego 

technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt 

i urządzenia instalacji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie i montaż urządzeń instalacji – centrale wentylacyjne, wentylatory, 

- dostarczenie oraz montaż kanałów i kształtek wraz z podstawowym osprzętem (kratki, anemostaty, 

przepustnice, klapy p.poż., tłumiki akustyczne, podstawy dachowe, podwieszenia kanałów np.) 

- dostarczenie wszystkich materiałów dodatkowych, jak zawiesia, materiał spawalniczy, śruby, uszczelki, 

- uzyskanie od producentów, bądź opracowanie wszelkich dokumentów koniecznych do uzyskania aprobat, 
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atestów dla elementów instalacji, dopuszczających do stosowania jako materiałów budowlanych w Polsce, 

- bieżąca współpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja robót z pozostałymi branżami w 

trakcie realizacji, 

- dostarczenie i montaż izolacji zewnętrznych: termicznej, akustycznej, p.poż. 

- wykonanie prób, pomiarów, regulacji instalacji, 

- wykonanie niezbędnych robót zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji, 

- rozruch i odbiór instalacji włącznie ze sporządzeniem wymaganych protokółów, 

- sporządzenie rysunków montażowych i warsztatowych elementów instalacji, w zakresie niezbędnym do 

montażu, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazującej szczegółowy, faktyczny przebieg wszystkich 

kanałów, rozmieszczenie pozostałych urządzeń i elementów instalacji, ich wymiary, średnice, parametry i 

wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji i ewentualnej przebudowy instalacji 

- zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym, 

- instrukcje obsługi i konserwacji instalacji, 

Do wykonawcy należeć będą prace związane z wykuciem, wycięciem ewentualnych dodatkowych otworów 

dla tras przewodów i odpowiedzialny on będzie za dokładność ich usytuowania i jakość ich wykonania. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania dbałości o stan pomieszczeń i unikania zbędnego kucia 

ścian i wycinania otworów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Polskie Normy 

Numer normy Tytuł normy 

PN-B-01411: 

1999 

Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia. 

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

PN-78/B-03421 

 

Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 

przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania. 

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

PN-83/B-03430 

 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej – Wymagania (ze zmianami) 

PN-B-03410: 

1999 

Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju porzecznego 

PN-B-03434: 

1999 

Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 

PN-B-76001: 

1996 

Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 

PN-EN-

12236:2003 

Wentylacja budynków. Podwieszania i podpory przewodów 

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe 

PN-B-02873: 

1996 

 

Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach 

wentylacyjnych 

PN-B-76002: 

1996 

Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. 

PN-87/B-

02151/02 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-EN 

12599:2002 

Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych robót instalacji wentylacji i klimatyzacji 

 

Inne dokumenty 

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 5 – 

wrzesień 2002r. oraz Instrukcje obsługi, dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń. 
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ST-6a.  Instalacja gazowa 

1. WSTĘP 

Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem instalacji gazowej - kod CPV 45333000-0.  

Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1 

Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 

- dostawę materiałów 

-wykonanie instalacji gazowej, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 

Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 

budowlane oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych” zeszyt 6, 

Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r.   

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości 

ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy, o co najmniej nie gorszych 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 instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r., Polskimi 

Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania 

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 ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie 

oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z 

akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 

zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 

sposób określony aktualnymi normami. 

 Instalacja gazowa 

Budynek jest zasilany w gaz poprzez istniejące przyłącze gazowe oraz istniejącą instalację wewnętrzną. 

Zaprojektowano zmianę lokalizacji gazomierza obsługującego kotłownię w przyziemiu. Będzie to stanowić 

odrębne opracowanie. 

Wszystkie urządzenia w obrębie kotłowni w pom. nr 0/6 w przyziemiu należy zdemontować. W 

pomieszczeniu wykonać instalacje bez kotła gazowego. We wskazany wolny przewód należy zamontować 

wkład kominowy (przewód powietrzno spalinowy SPS 100/150mm - wyprowadzić ponad dach budynku), 

oraz przewód wentylacyjny ø160 pom. WC 0/3 i pomieszczenia kotłowni. 

Wszystkie nowy przewody instalacji gazowej, wykonać z rur instalacyjnych stalowych bez szwu czarnych 

wg PN-EN 10208-1:2000 „Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych – rury o klasie wymagań A”. 

Połączenia spawane. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez powłoki malarskie wielowarstwowe. Malowanie 

antykorozyjne należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta farb. Elementy do malowania należy 

oczyścić i przygotować do klasy SA21/2. Malowanie można wykonać za pomocą 1 warstwy farby 

epoksydowej podkładowej o gr. powłoki ok. 125m, oraz 1 warstwy farby epoksydowej podkładowej o gr. 

powłoki ok. 100m. 
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Zawieszenia i podpory  

- uchwyty do rur  – uchwyty stalowe z gumową wkładką ochroną, 

 Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani 

pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. 

o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881).   

 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany 

sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 

kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 

transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

4. TRANSPORT 

Transport rur przewodowych i ochronnych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny 

być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 

podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, 

mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.  

Transport armatury  

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 

powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Montaż rurociągów 

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne 

projektowania centralnego ogrzewania”. 

Instalację c.o. należy wykonać z rur    i kształtki stalowe bez szwu wg PN/H-74219. 

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, 
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-założenie tulei ochronnych, 

-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. 

Przejścia przewodów instalacji grzewczej przez stropy i ściany budynku nie stanowiących oddzieleń 

przeciwpożarowych w tulejach ochronnych osłonowych stalowych. Między tuleją osłonową i rurą właściwą 

warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiału plastycznego. 

Montaż armatury 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem 

kształtek oraz kołnierzowe. Kolejność wykonywania robót: 

-sprawdzenie działania zaworu, 

-nagwintowanie końcówek, 

-wkręcenie półśrubunków 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 przechodzącej 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 odcinający. 

Podzielnia termometrów i manometrów powinna odpowiadać wymaganej dokładności odczytu, a jej zakres 

powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru: 

Termometry szklane płynowe powinny mieć działkę elementarną nie większą niż 1 
o
 C. Manometry tarczowe 

średnice nie mniejszą niż 100mm. 

Na głównych odgałęzieniach i na rozdzielaczach należy zamontować króćce do manometrów i tuleje do 

termometrów w miejscach wskazanych na schematach instalacji. 

Tuleje do termometrów powinny być wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na głębokość niezbędną 

dla prawidłowego pomiaru temperatury. 

Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej. Na króćcu łączącym rurkę syfonową z 

przewodem, bezpośrednio przed manometrem powinien być zamontowany dla kontroli kurek 

manometryczny. 

Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne ciśnienie 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem 

architektoniczno - konstrukcyjnym. 

 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Próba szczelności instalacji gazowej 

Bezpośrednio po wybudowaniu instalacji należy poddać ją głównej próbie szczelności (parametry próby jak i 

wymagania wobec urządzenia pomiarowego określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków 

mieszkalnych), której pozytywny wynik pozwoli na dopuszczenie instalacji gazowej do eksploatacji. 

Uprawniony wykonawca w obecności właściciela budynku powinien poddać instalację gazową ciśnieniu 

próbnemu 0,05 MPa. Jeżeli w czasie 30 minut od czasu ustabilizowania się czynnika próbnego nie stwierdzi 

się na manometrze (zakres pomiarowy 0 - 0,06 MPa, klasa dokładności 0,6) spadku ciśnienia, wynik próby 

należy uznać za pozytywny. Czynnikiem próbnym może być powietrze, azot lub inny gaz obojętny. 

Czynnikiem próbnym w żadnym wypadku nie może być tlen. Z przeprowadzonej głównej próby szczelności 

należy sporządzić odpowiedni protokół, który powinien być dołączony do pozostałej dokumentacji związanej 

z budową obiektu. Główna próba szczelności musi być wykonana jeszcze przed wykonaniem zabezpieczenia 

antykorozyjnego. 

Odbiór instalacji gazowej 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a 

także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami odpowiednich 

norm przedmiotowych.  

W szczególności należy skontrolować: 

1. użycie właściwych materiałów,  
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2. prawidłowość wykonania połączeń, 

3. jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 

4. odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 

5. prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

6. prawidłowość ustawienia armatury,  

7. zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

grzewczych” zeszyt 6 Wymagania Techniczne COBRTI Instal 05.2003r. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

-odchylenie przewodu rurowego  nie powinna przekraczać  5 mm 

-odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 

spadku) 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu . 

 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiory robót 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 

urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 

Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika 

budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

Przedmiotem odbioru są te instalacje, które wyodrębniono jako oddzielne składniki inwestycji. 

Odbiór częściowy 

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 

zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z projektem 

- użycie właściwych materiałów 

- wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 

prawidłowości działania całego urządzenia. 

Odbiór końcowy 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru 

końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele Generalnego Wykonawcy, 

Inwestora lub Użytkownika. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a 

także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami odpowiednich 

norm przedmiotowych.  

W szczególności należy skontrolować: 

1. użycie właściwych materiałów,  

2. prawidłowość wykonania połączeń, 

3. jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 

4. wielkość spadków przewodów, 

5. odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 

6. prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

7. prawidłowość ustawienia armatury,  

8. prawidłowość wykonania izolacji, 

9. zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

10. zgodność wykonania z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych” 

zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. oraz wcześniej powołanymi w PB i ST 

normami. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie 

budowy, 
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-Dziennik Budowy i Książkę Obmiarów, 

-Protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 

-Protokoły wykonanych prób i badań, 

-Świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, 

a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 

-Instrukcje obsługi,  

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed 

dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania 

poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac 

z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów 

realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, 

uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

2 PN-91/B-02420 Odpowietrzenia instalacji ogrzewań wodnych – Wymagania 

3 Wymagania techniczne COBRTI Instal  Zeszyt 6. „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji grzewczych”. 

4 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II – „Instalacje 

sanitarne i przemysłowe” – Wydawnictwo ARKADY 1988 r.; 

5 Instrukcje obsługi, dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń. 

 



 

str. 39 
 

ST-1b. INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACYJNEJ 

1. WSTĘP 

Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej- kod CPV 45332200.  

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie Przedmiot ST. 

Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 

-demontaże istniejących instalacji i armatury 

-dostawę materiałów, 

-wykonanie bruzd i otworów 

-zamurowanie bruzd 

-wykonanie instalacji wodociągowej, 

-montaż armatury, 

-wykonanie izolacji 

-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Wymagania ogólne 

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 robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości 

ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 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 WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania 

i Odbioru Robót – ITB Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 

materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru oraz Komisji Konserwatorskiej. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 

źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z 

akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 

zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 

sposób określony aktualnymi normami. 

Przewody, kształtki wodociągowe instalacji wody użytkowej   

-Instalacja z rur instalacyjnych z tworzywa sztucznego wielowarstwowego PE-RT/Al/PE-RT - PN16 o 

średnicy 16 (16x2,0); 20 (20x2,25); 25 (25x2,5). Połączenia rur systemowe zaciskane i gwintowe.  

Zawory odcinające 

Armatura odcinająca kulowa gwintowa z mosiądzu z uszczelnieniem teflonowym:  

- Zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm ze złączką do węża z blokadą strumienia zwrotnego 

- Zawory 1/2 - 3/8" z filtrem siatkowym 

- Szafki wnękowe podtynkowe zamykane na klucz 

Biały montaż 

Podłączenia baterii czerpalnych stojących do przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej wykonane za 

pomocą węży elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych oraz zaworów odcinających 1/2 

- 3/8" z filtrem siatkowym. Podłączenie pozostałej armatury za pomocą typowych kształtek gwintowych 

 bateria stojąca zlewozmywakowa z mieszaczem 
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 zawór do zmywarki 1/2" 

Typy armatury według specyfikacji projektu architektonicznego 

Izolacje, podparcia, 

- mocowanie przewodów instalacji wodociągowej przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką 

ochronną, 

-Otuliny ze spienionego polietylenu dla rur CWU i cyrkulacji grubość w zależności od średnicy przewodu 

20mm, 30mm, 40mm, 50mm 

-Otuliny z kauczuku dla rur wody zimnej grubość 10mm 

- Izolacja przeznaczona do zabetonowywania - izolację należy wykonać jako szczelną 

 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani 

pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. 

o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)   

 

3. SPRZĘT  

Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany 

sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 

kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 

transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

4. TRANSPORT  

Transport rur przewodowych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny 

być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 

podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, 

mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 

przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0
°
C i niższej.  

Transport armatury 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 

powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 

temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać 

się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o 

grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość 

stosu nie powinna przekraczać 1,5 m.. 
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Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w sposób 

uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Instalacja wodociągowa 

W całym obrębie objętym zakresem projektu należy zdemontować istniejący rurarz oraz armaturę instalacji 

wodociągowej. W razie potrzeby przewody należy wykuć ze ścian i posadzek. Wszystkie wycięte bruzdy 

należy zamurować. Wszystkie pozyskane materiały metalowe należy przekazać Zamawiającemu w miejsce 

przez niego wskazane.  

Budynek jest zasilany w wodę poprzez istniejące przyłącze wodociągowe. Przyłącze wodociągowe dostarcza 

wodę na cele bytowo-gospodarcze oraz p.poż wewnętrzne.  

Wymagane ciśnienie wody dla wewnętrznej instalacji wodociągowej i ppoż zapewni istniejąca sieć 

wodociągowa. 

Instalacja wodociągowa w obrębie pionów (od parteru w górę) wykonana z rur instalacyjnych PE-RT/Al/PE-

RT łączonych przez zaciskanie. Instalacja wodociągowa od pionów do przyborów sanitarnych prowadzona w 

bruzdach ściennych lub w warstwach posadzkowych. 

Jako rozwiązanie instalacji wodociągowej wody zimnej zaprojektowano instalację wodociągową z 

rozdziałem trójnikowym. W pomieszczeniu N/02 przewidziano zainstalowanie zlewozmywaka i baterii 

czerpalnej stojących zasilanych od dołu za pomocą węży elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw 

sztucznych oraz zaworów odcinających 1/zaworu do zmywarki.  

Wszystkie przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej należy zaizolować cieplnie otulinami ze spienionego 

polietylenu. 

PE-RT/Al/PE-RT) Śred. Zewn. x grubość ścianki Grubość izolacji [mm] 

(16) 16x2,0 20 

(20) 20x2,25 20 

(25) 25x2,5 30 

(32) 32x3,0 30 

(40) 40x4,0 30 

(50) 50x4,5 40 

(63) 63x5,0 50 

Przejścia przewodów instalacji wodociągowej przez stropy EI120 na piętro oraz ściany budynku EI60 

(wskazane w części rysunkowej) stanowiące oddzielenie przeciwpożarowe za pomocą opasek 

ogniochronnych. Opaski należy montować zgodnie z atestem. 

Przejścia przewodów instalacji wodociągowej wody przez stropy i ściany budynku nie stanowiących 

oddzieleń przeciwpożarowych w tulejach ochronnych osłonowych stalowych. Między tuleją osłonową i rurą 

właściwą warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiału plastycznego. Mocowanie 

przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką 

ochronną, do ścian, stropów i innych elementów konstrukcyjnych budynku.  

Rozstaw uchwytów dla przewodów, w zależności od materiału i średnicy przewodu. 

PE-RT/Al/PE-RT) Śred. Zewn. x grubość ścianki Maksymalny rozstaw podpór [cm] 

(16) 16x2,0 120 

(20) 20x2,25 130 

(25) 25x2,5 150 

(32) 32x3,0 160 

(40) 40x4,0 170 

(50) 50x4,5 200 

(63) 63x5,0 220 

Przy wykonywaniu połączeń należy ściśle przestrzegać zaleceń i wytycznych producenta rur, oraz stosować 

oryginalne elementy połączeniowe. Armatura odcinająca kulowa gwintowa. 

Przy wykonywaniu połączeń należy ściśle przestrzegać zaleceń i wytycznych producenta rur, oraz stosować 

oryginalne elementy połączeniowe. 

Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej w obrębie przyziemia należy zaizolować cieplnie otulinami 

z kauczuku – grubość izolacji s=10mm. na pozostałych kondygnacjach (również rury prowadzone w 

bruzdach ściennych) należy zaizolować cieplnie otulinami z kauczuku – grubość izolacji s=10mm. W 

wypadku odcinków instalacji wodociągowej wody zimnej, na których znajdują się zawory odcinające, należy 

wykonać dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną, 

zapewniające przenoszenie sił występujących podczas manipulacji zaworem na konstrukcję będącą bazą 

mocowania przewodu. 

Po wykonaniu całość instalacji wodociągowej wody zimnej należy poddać próbie ciśnieniowej.  

Do rozpoczęcia montażu instalacji wody można przystąpić po stwierdzeniu przez  kierownika budowy, że: 
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- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych, 

- elementy  budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji wodociągowej 

odpowiadają założeniom projektowym. 

Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń  instalacji 

wodociągowej  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 użytkowania i trwałości urządzenia. 

Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i projektanta. 

Przewody wodociągowe i ciepłej wody mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy 

czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. Przewody spustowe 

prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne należy zaizolować akustycznie. 

Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną nie mniejszą niż 2cm. Niedopuszczalne jest 

wypełnienie przestrzeni bruzd  materiałami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu 

odbioru częściowego instalacji wodociągowej. Powierzchnia przewodów ciepłej i zimnej wody 

prowadzonych w bruzdach powinna być zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzd . 

Nie wolno prowadzić przewodów  wodociągowych i ciepłej wody powyżej przewodów elektrycznych. 

Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu albo podłogi 

powinna wynosić co najmniej: 

- dla przewodów o średnicy 25 mm - 3 cm, 

- dla przewodów o średnicy 32 - 50 mm - 5 cm, 

Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 

10cm. 

Montaż przewodów  

1. Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, lub past 

uszczelniających. Do urządzeń wody pitnej nie wolno stosować minii lub farb miniowych. Przy wykonywaniu 

połączeń rur należy przestrzegać instrukcji producenta. Do zmian kierunku należy używać kształtek 

systemowych producenta rur. 

2. Połączenia zgrzewane można wykonywać tylko i wyłącznie przy pomocy oryginalnych narzędzi firmowych 

producenta. Łączenie komponentów z rurami lub złączkami innych systemów jest niedozwolone. Do montażu 

można używać jedynie elementów, które nie zostały uszkodzone podczas transportu lub magazynowania. 

Minimalna temperatura otoczenia w trakcie montażu zgrzewanych instalacji z tworzyw sztucznych wynosi 

+5°C. Przy temperaturach niższych utrudnione jest zachowanie warunków odpowiednich dla wytworzenia 

solidnych zgrzewów. Podczas montażu i transportu, elementy systemu należy chronić przed uderzeniami, czy 

innymi czynnikami mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Minimalna zalecana temperatura, w 

której możliwe jest wyginanie rur wynosi +15C. Dla rur o średnicach 16 - 32 mm minimalny promień wygięcia 

wynosi 5 x średnica rury (D). Rur nie wolno wyginać nagrzewając otwartym płomieniem lub strumieniem 

gorącego powietrza. Łączenie elementów systemu następuje poprzez zaciśnięcie kształtki na rurze systemowym 

narzędziem. 

Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności 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 wykonywania 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. 

Montaż armatury  

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 

temperatura) danej instalacji. 

2. Na wszystkich indywidualnych podejściach do przyborów i podejściach do poszczególnych węzłów 

sanitarnych należy zainstalować zawory odcinające (wymóg ten nie dotyczy baterii naściennych). Do 

zaworów montowanych na przewodach zabudowanych należy zapewnić dostęp poprzez otwory rewizyjne 

zamykane drzwiczkami wykonanymi w klasie odporności ogniowej przegrody w której będą montowane.  

3. W przypadkach koniecznych, wynikających z dokumentacji technicznej, powinna być stosowana armatura 

przemysłowa lub specjalna. 

4. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższych punktach instalacji.  

5. Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające 

rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem 

architektoniczno - konstrukcyjnym. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Można dokonać prób szczelności poszczególnych zładów lub odgałęzień. Badania szczelności urządzeń 

należy przeprowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 0 ºC. Badania wykonać przed zakryciem bruzd i 

obudów. W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w 

czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione.  

- Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości  

ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa nie powinna wykazywać  

przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. 

- Instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje  

spadku ciśnienia.  

Czynności przy wykonywaniu próby szczelności: 

- napełnienie instalacji wodą zimną 

- podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia 

- wytworzenie ciśnienia próbnego trzykrotnie w odstępach co 10 min. 

- po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w czasie 30 min. ciśnienie nie powinno 

 obniżyć się o więcej niż 0,6 bara, po dalszych 2 godzinach - nie więcej niż 0,2 bara od  

 wartości odczytanej po 30 min. 

- wytworzenie na przemian ciśnienia 10 bar i 1bar w czterech cyklach co najmniej 

 5 minutowych 

- pomiędzy poszczególnymi cyklami próby sieć rur powinna pozostawać w stanie  

bezciśnieniowym 

- podczas próby instalacja musi być całkowicie odpowietrzona 

- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic 

- spuszczenie wody 

- uszczelnienie armatury 

Całość robót należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych cz. II - instalacje sanitarne i wodne”. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Instalacja wodociągowa 

-odchylenie przewodu rurowego  nie powinna przekraczać  5 mm, 

-odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 

spadku). 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest : 

-  wykonanego i odebranego przewodu - m 

-  montaż armatury, urządzeń - szt, 

- wykonanie próby szczelności - m 

-  izolacja przewodów- m  

 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Nadzoru 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiory robót 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 

urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 

Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika 

budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

Odbiór częściowy 

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 

zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 

-zgodność wykonania z projektem, 
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-użycie właściwych materiałów, 

-wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 

prawidłowości działania całego urządzenia. 

Odbiór końcowy 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru 

końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy 

inwestora i użytkownika;  

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 

wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

-zgodność wykonania z projektem, 

-zgodność wykonania z WTWiO. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie 

budowy, 

-Dziennik budowy i książkę obmiarów, 

-protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 

-protokoły wykonanych prób i badań, 

-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, 

a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

-Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach. 

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed 

dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania 

poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac 

z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów 

realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, 

uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

PN-84/H-74200 Rury i kształtki stalowe  

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-B-02421:200    Izolacje cieplne 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych – 2001 r. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
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ST-2b.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  

1. WSTĘP 

Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektu - kod CPV 45332300. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy 

na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 

-demontaże istniejących instalacji i przyborów 

-dostawę materiałów, 

-wykonanie bruzd i otworów 

-zamurowanie bruzd 

-wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, 

-montaż przyborów, 

-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 

Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 

- Kod CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Wymagania ogólne 

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 robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości 

ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 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. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania 

Do wykonania instalacji  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 (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru oraz Komisji Konserwatorskiej. Zatwierdzenie 

jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 

źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Przewody, kształtki kanalizacyjne 

Wszystkie przewody prowadzone w przegrodach stałych należy izolować od konstrukcji za pomocą taśmy 

izolacyjnej 

- Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnątrz budynku w obrębie pionów i podejść do przyborów 

sanitarnych wykonane z rur i kształtek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych do kanalizacji wewnętrznej 

PVC/HT kielichowych łączonych na uszczelkę gumową 

- Rura PVC-HT 50mm, 75mm, 110mm 

- Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 

Biały montaż 

 - Zlewozmywak blaszany jednokomorowy naszafkowy 

Typy przyborów według specyfikacji projektu architektonicznego 
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Podparcia 

Uchwyty stalowe z gumową wkładką ochronną oraz uchwyty z tworzyw sztucznych, dla rur kanalizacyjnych,  

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani 

pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. 

o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)   

 

3. SPRZĘT  

Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany 

sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 

kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 

transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

4. TRANSPORT  

Transport rur przewodowych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny 

być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 

podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, 

mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 

przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0
°
C i niższej. Przy wielowarstwowym 

układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 

zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach 

drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości 

większej niż wystające części rur. 

Transport przyborów sanitarnych 

Transport przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami transportowymi. Przybory sanitarne transportowane luzem powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 

powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 

temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać 

się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając 

przewietrzanie. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o 

grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość 

stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur, 

powodując ich deformację. 

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 

drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone 

odciąć, a końce rur sfazować. 
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Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w sposób 

uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Kanały z rur PVC 

W całym obrębie objętym zakresem projektu należy zdemontować istniejący rurarz oraz przybory sanitarne. 

W razie potrzeby przewody należy wykuć ze ścian i posadzek. Wszystkie wycięte bruzdy należy zamurować. 

Ścieki sanitarne będą odprowadzane z budynku poprzez istniejącą instalację. 

Na instalację kanalizacyjną sanitarną składają się piony, prowadzone w bruzdach ściennych oraz podejścia 

do przyborów prowadzone w bruzdach ściennych lub warstwach posadzkowych. Piony należy wyprowadzić 

10cm pod strop na 1 piętro i tam zakorkować. Wszystkie wycięte bruzdy należy zamurować. 

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnątrz budynku (poziome przewody odpływowe, 

piony i podejścia do przyborów sanitarnych) należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych z tworzyw 

sztucznych PVC/HT. Połączenia kielichowe na uszczelkę wargową gumową. We wszystkich 

pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych, przewidziano zainstalowanie typowych przyborów sanitarnych o 

lokalizacji przedstawionej w części rysunkowej projektu. Podłączenia przyborów sanitarnych do przewodów 

podejść kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wykonane w sposób standardowy dla tego typu 

przyborów sanitarnych. 

Wszystkie piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej o średnicy 0.11m zakończone, wystającymi 0.50 m 

ponad połać dachową, systemowymi dachówkami do kanalizacji sanitarnej lub rurami wywiewnymi - prace 

te będą stanowić odrębne opracowanie. 

Podejścia kanalizacyjne do poszczególnych przyborów sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 1%. 

Średnice podejść wg PN-EN12056-2. 

Przybory sanitarne umieszczone na wysokościach standardowych, odpowiednich dla poszczególnych 

rodzajów przyborów sanitarnych.  

Przejścia przewodów instalacji kanalizacyjnej przez stropy EI120 na piętro oraz ściany budynku EI60 

(wskazane w części rysunkowej) stanowiące oddzielenie przeciwpożarowe za pomocą opasek 

ogniochronnych. Opaski należy montować zgodnie z atestem. 

Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do pomieszczeń sanitarnych 

przepusty przeciwpożarowe nie są wymagane. Przepusty nie są również wymagane w przypadku 

wprowadzania rur o średnicy zewnętrznej do 4cm. Przy przekraczaniu granicy strefy pożarowej przepusty 

wykonać na wszystkich otworach. 

Przejścia przewodów instalacji kanalizacyjnej przez stropy i ściany budynku nie stanowiących oddzieleń 

przeciwpożarowych w tulejach ochronnych osłonowych stalowych. Między tuleją osłonową i rurą właściwą 

warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiału plastycznego. Mocowanie przewodów 

instalacji kanalizacyjnej przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną, do ścian, stropów i 

innych elementów konstrukcyjnych budynku. Rozstaw uchwytów w zależności od średnicy przewodu. 

Średnica zewnętrzna Maksymalny rozstaw podpór 

odcinki poziome [cm] 

Maksymalny rozstaw podpór 

odcinki pionowe [cm] 

40 50 100 

50 50 100 

75 80 100 

110 110 150 

125 130 150 

160 160 200 

Po wykonaniu instalację kanalizacyjną sanitarną należy poddać próbie szczelności. 

Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnątrz budynku pod posadzką pomieszczeń, w 

których temperatura nie spada poniżej 0°C powinny być ułożone w ziemi na takiej głębokości, aby 

odległość od powierzchni podłogi do wierzchu przewodu wynosiła co najmniej 50cm. Niedopuszczalne jest 

bezpośrednie układanie przewodów pod twardą podłogą na podłożu betonowym. 

Układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłogą równolegle do ścian konstrukcyjnych 

poniżej ław fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem stateczności budowli. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 

wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy 

właściwie przygotować rury, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

przycinanie rur, ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Montaż przyborów sanitarnych 

1. Podłączenia przyborów sanitarnych do przewodów podejść kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej 

sanitarnej wykonane w sposób standardowy dla tego typu przyborów sanitarnych 



 

str. 48 
 

 2. Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnątrz budynku w obrębie pionów i podejść do 

przyborów sanitarnych wykonane z rur i kształtek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych do kanalizacji, o 

połączeniach kielichowych łączonych na fabrycznie wmontowaną uszczelkę gumową. 

3. Podejścia kanalizacyjne do poszczególnych przyborów sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 

1%. Średnice podejść wg PN-EN 12056-2. 

4. Przybory sanitarne umieszczone na wysokościach standardowych, odpowiednich dla poszczególnych 

rodzajów przyborów sanitarnych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem 

architektoniczno - konstrukcyjnym. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest 

kanalizacja wewnętrzna, jak następuje: 

- podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 

 przepływu przez nie wody, 

- poziomy odpływowe sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą 

 instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

Odbiór instalacji kanalizacyjnej sanitarnej 
Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 

- przebiegu tras kanalizacyjnych,  

- szczelności połączeń kanalizacyjnych, 

- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

- elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych. 

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

robot. 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności, a także 

sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacja techniczną.  

Ponadto należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów, 

- odległości przewodów  kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

- prawidłowość wykonania mocowań punktów przesuwnych, 

- wielkości spadków przewodów, 

- prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

-Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, 

mogą wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników 

łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montażu 

elementów przewodów. 

- Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie 

rozwarcia nie większym niż 45°.  Stosowanie na tych przewodach czwórników nie jest 

dopuszczalne. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, 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. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest: 

- wykonanego i odebranego przewodu - m (metr) 

- zamontowany przyboru: ustęp, pisuar - szt 

- umywalka, pochwyt dla niepełnosprawnych, wpust podłogowy, czyszczak, kominek wywiewny - kpl. 

- przebicie otworu w ścianie i w stropie - otw. 
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8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Nadzoru 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiory robót 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 

urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 

Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika 

budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

Odbiór częściowy 

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 

zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 

-zgodność wykonania z projektem, 

-użycie właściwych materiałów, 

-wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 

prawidłowości działania całego urządzenia. 

Odbiór końcowy 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru 

końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy 

inwestora i użytkownika;  

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 

wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

-zgodność wykonania z projektem, 

-zgodność wykonania z WTWiO. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie 

budowy, 

-Dziennik budowy i książkę obmiarów, 

-protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 

-protokoły wykonanych prób i badań, 

-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, 

a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

-Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach. 

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed 

dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania 

poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac 

z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów 

realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, 

uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

PN-84/H-74200 Rury i kształtki stalowe  

PN-8 l/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. 

– Roboty ziemne. 
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ST-3b INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

13. WSTĘP 

Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania - kod CPV 45331100-7. 

Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1 

Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 

-demontaże istniejących instalacji, armatury i grzejników 

- dostawę materiałów 

-wykonanie bruzd i otworów 

-zamurowanie bruzd 

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 

- wykonanie izolacji, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 

Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 

-Kod CPV 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania 

Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 

budowlane oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych” zeszyt 6, 

Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r.  

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości 

ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy, o co najmniej nie gorszych 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 instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r., Polskimi 

Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

14. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania 

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 ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru oraz Komisji Konserwatorskiej. Zatwierdzenie 

jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 

źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Przewody, kształtki instalacji centralnego ogrzewania 

Instalacja z rur instalacyjnych z tworzywa sztucznego wielowarstwowego PE-RT/Al/PE-RT - PN16 o 

średnicy 16 (16x2,0); 20 (20x2,25); 25 (25x2,5) Połączenia rur systemowe zaciskane i gwintowe.  

- grzejniki członowe stylizowane na  żeberkowe żeliwne w stylu retro, wykończenie powierzchni surowa stal 

stylizowana na żeliwo, malowana lakierem bezbarwnym w jednym  z trzech wariantów: matowy, czarna 

miedź młotkowana, czarne srebro młotkowane (wariant należy uzgodnić z zamawiającym i Komisją 

Konserwatorską). Grzejniki kolumnowe mocowane na konsolach wolnostojących. 

- grzejniki stalowe rurowe (łazienkowe) proste o płytkiej zabudowie - do 8cm. Grzejniki mocowane do ścian. 

- grzejniki kanałowe wentylatorowe, montowane w warstwach posadzki. Całkowita szerokość grzejnika 

licząc ramkę montażową koryta nie może być większa niż 30cm. 

Sterowanie, pomiar i regulacja 

- Zawory odcinające grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 
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- Zawory termostatyczne  o śr. nominalnej 15 mm 

- Zawory odcinające grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm w stylu retro 

- Zawory termostatyczne  o śr. nominalnej 15 mm w stylu retro 

Izolacja  przewodów  

Wszystkie przewody instalacji c.o. zaizolować cieplnie otulinami ze spienionego polietylenu, grubość w 

zależności od średnicy przewodu 20mm, 30m, 40mm, 50mm. 

- Izolacja przeznaczona do zabetonowywania - izolację należy wykonać jako szczelną 

 

Zawieszenia i podpory  

- uchwyty do rur  – uchwyty stalowe z gumową wkładką ochroną, 

- zawiesia i konsole stojące do grzejników 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani 

pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. 

o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881).   

 

15. SPRZĘT 

Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany 

sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 

kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 

transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

16. TRANSPORT 

Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny 

być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 

podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, 

mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.  

Transport armatury 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

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. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 
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powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

17. WYKONANIE ROBÓT 

Montaż rurociągów 

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 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, 

-ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

-wykonanie połączeń. 

Montaż przewodów 

W całym obrębie objętym zakresem projektu (pomieszczeni N/02, N/03, N/04) należy zdemontować 

istniejący rurarz, armaturę oraz grzejniki instalacji centralnego ogrzewania. W razie potrzeby przewody 

należy wykuć ze ścian i posadzek. Wszystkie wycięte bruzdy należy zamurować. Wszystkie pozyskane 

materiały metalowe należy przekazać Zamawiającemu w miejsce przez niego wskazane.  

Jako rozwiązanie projektowanej instalacji centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowano ogrzewanie 

wodne pompowe systemu zamkniętego, niskotemperaturowe o parametrach czynnika grzejnego  

tz/tp=55/45 C. 
Źródłem ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania będą pompy ciepła wspomagane kotłownią 

gazową zlokalizowaną w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na najniższej kondygnacji budynku, 

wyposażoną w jeden kocioł gazowy kondensacyjny wiszący o mocy Q=60,0kW. Trzy pompy ciepła 

pracujące w układzie kaskadowym będą zlokalizowane w odrębnym pomieszczeniu na tej samej 

kondygnacji. Źródło ciepła stanowi odrębne opracowanie. Piony wykonać z rur z tworzyw sztucznych 

wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT łączonych przez zaciskanie. Na końcówce każdego pionu należy 

zamontować odpowietrznik automatyczny. 

Instalacja centralnego ogrzewania w obrębie pomieszczeń zaprojektowana jako trójnikowa prowadzona w 

bruzdach ściennych lub w posadzce w izolacji grubości 20mm (izolacja przeznaczona do zabetonowywania - 

izolację należy wykonać jako szczelną). Piony należy wyprowadzić na niższe piętro 10cm pod strop i tam 

zakorkować (piony należy prowadzić również w wycinanych bruzdach ściennych). Wszystkie wycięte 

bruzdy należy zamurować. 

We wszystkich pomieszczeniach (oprócz łazienek) zaprojektowano grzejniki członowe stylizowane na  

żeberkowe żeliwne w stylu retro, wykończenie powierzchni surowa stal stylizowana na żeliwo, malowana 

lakierem bezbarwnym w jednym  z trzech wariantów: matowy, czarna miedź młotkowana, czarne srebro 

młotkowane (wariant należy uzgodnić z zamawiającym i Komisją Konserwatorską). Grzejniki kolumnowe 

mocowane na konsolach wolnostojących. Przy każdym grzejniku zamontować zawory odcinające i zawór 

termostatyczny. W pomieszczeniach reprezentacyjnych stosować zawory w stylu retro. 

Regulacja hydrauliczna instalacji grzejnikowych za pomocą nastaw wstępnych na wkładkach zaworów 

termostatycznych. Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez korki odpowietrzające, w które 

wyposażone są grzejniki i korki odpowietrzające zamontowane na końcach pionów. Armatura odcinająca 

kulowa gwintowa z mosiądzu. 

Wszystkie przewody należy zaizolować cieplnie otulinami ze spienionego polietylenu.  

PE-RT/Al/PE-RT) Śred. Zewn. x grubość ścianki Grubość izolacji [mm] 

(16) 16x2,0 20 

(20) 20x2,25 20 

(25) 25x2,5 30 

(32) 32x3,0 30 

(40) 40x4,0 30 

(50) 50x4,5 40 

(63) 63x5,0 50 
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Przejścia przewodów instalacji c.o. przez stropy EI120 na piętro oraz ściany budynku EI60 (wskazane w 

części rysunkowej) stanowiące oddzielenie przeciwpożarowe za pomocą opasek ogniochronnych. Opaski 

należy montować zgodnie z atestem. 

Przejścia przewodów instalacji c.o. przez stropy i ściany budynku nie stanowiących oddzieleń 

przeciwpożarowych w tulejach ochronnych osłonowych stalowych. Między tuleją osłonową i rurą właściwą 

warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiału plastycznego. 

Mocowanie przewodów instalacji c.o. przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną, do 

ścian, stropów i innych elementów konstrukcyjnych budynku. 

Rozstaw uchwytów dla przewodów, w zależności od materiału i średnicy przewodu. 

PE-RT/Al/PE-RT) Śred. Zewn. x grubość ścianki Maksymalny rozstaw podpór [cm] 

(16) 16x2,0 120 

(20) 20x2,25 130 

(25) 25x2,5 150 

(32) 32x3,0 160 

(40) 40x4,0 170 

(50) 50x4,5 200 

(63) 63x5,0 220 

Po wykonaniu całość instalacji centralnego ogrzewania należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 

prob+0,2Mpa = 0,2MPa+0,2MPa=0,45MPa. 

Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, lub past 

uszczelniających. Przy wykonywaniu połączeń rur należy przestrzegać instrukcji producenta. Do zmian 

kierunku należy używać kształtek systemowych producenta rur. 

Połączenia rur można wykonywać tylko i wyłącznie przy pomocy oryginalnych narzędzi firmowych 

producenta. Łączenie komponentów z rurami lub złączkami innych systemów jest niedozwolone. Do montażu 

można używać jedynie elementów, które nie zostały uszkodzone podczas transportu lub magazynowania. 

Minimalna temperatura otoczenia w trakcie montażu zgrzewanych instalacji z tworzyw sztucznych wynosi 

+5°C. Podczas montażu i transportu, elementy systemu należy chronić przed uderzeniami, czy innymi 

czynnikami mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Minimalna zalecana temperatura, w której 

możliwe jest wyginanie rur wynosi +15C. Dla rur o średnicach 16 - 32 mm minimalny promień wygięcia 

wynosi 5 x średnica rury (D). Rur nie wolno wyginać nagrzewając otwartym płomieniem lub strumieniem 

gorącego powietrza. Do połączeń gwintowych należy stosować kształtki z wtopkami gwintowanymi. Nacinanie 

gwintów na elementach plastikowych systemu jest niedozwolone. Połączenia gwintowane uszczelnia się 

używając taśmy teflonowej, nici uszczelniających lub specjalnych past uszczelniających.  

Montaż grzejników 

Grzejniki kolumnowe mocowane na konsolach wolnostojących. Pozostałe grzejniki mocowane do ścian na 

uchwytach systemowych dostarczanych przez producenta. 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub 

wnęki. Odległość od podłogi powinna wynosić co najmniej 80 mm. 

Kolejność wykonywania robót: 

-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

-wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

-zawieszenie grzejnika, 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja 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. 

Montaż armatury 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem 

kształtek oraz kołnierzowe. Kolejność wykonywania robót: 

-sprawdzenie działania zaworu, 

-nagwintowanie końcówek, 

-wkręcenie półśrubunków 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 przechodzącej 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 odcinający. 
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Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności 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 wykonywania 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. 

 

18. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem 

architektoniczno - konstrukcyjnym. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Próba ciśnienia instalacji c.o. 

Po wykonaniu całość instalacji centralnego ogrzewania należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 

prob+0,2Mpa = 0,2Mpa+0,2Mpa=0,4MPa. 

Podczas próby należy wizualnie sprawdzać szczelność złączy. Podczas próby instalacja musi być całkowicie 

odpowietrzona. 

Odbiór instalacji c.o. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a  

także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami odpowiednich 

norm przedmiotowych.  

W szczególności należy skontrolować: 

10. użycie właściwych materiałów,  

11. prawidłowość wykonania połączeń, 

12. jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 

13. wielkość spadków przewodów, 

14. odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 

15. prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

16. prawidłowość ustawienia armatury,  

17. prawidłowość wykonania izolacji, 

18. zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

grzewczych” zeszyt 6 Wymagania Techniczne COBRTI Instal 05.2003r. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

-odchylenie przewodu rurowego  nie powinna przekraczać  5 mm 

-odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 

spadku) 

 

19. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu . 

 

20. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiory robót 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 

urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 

Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika 

budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

Przedmiotem odbioru są te instalacje, które wyodrębniono jako oddzielne składniki inwestycji. 

Odbiór częściowy 

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 

zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z projektem 

- użycie właściwych materiałów 

- wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji 
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Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 

prawidłowości działania całego urządzenia. 

Odbiór końcowy 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru 

końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele Generalnego Wykonawcy, 

Inwestora lub Użytkownika. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a 

także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami odpowiednich 

norm przedmiotowych.  

W szczególności należy skontrolować: 

11. użycie właściwych materiałów,  

12. prawidłowość wykonania połączeń, 

13. jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 

14. wielkość spadków przewodów, 

15. odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 

16. prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

17. prawidłowość ustawienia armatury,  

18. prawidłowość wykonania izolacji, 

19. zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

20. zgodność wykonania z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych” 

zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. oraz wcześniej powołanymi w PB i ST 

normami. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie 

budowy, 

-Dziennik Budowy i Książkę Obmiarów, 

-Protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 

-Protokoły wykonanych prób i badań, 

-Świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, 

a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 

-Instrukcje obsługi,  

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed 

dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania 

poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac 

z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów 

realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

8.5 Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, 

uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

 

21. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

 

22. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1 PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

2 PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

3 ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. 

4 PN-B-02420:91 Zabezpieczenie instalacji c.o. 

5 PN-B-02421:85         Izolacje cieplne 

6 Wymagania techniczne COBRTI Instal  Zeszyt 6. „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji grzewczych”. 

 


