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ST-S-02/1 
INSTALACJA WOD. - KAN. 

Kod CPV 45332000-3 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z budową instalacji wod.-kan. w budynku ruin Teatru Miejskiego 
w Gliwicach przy al. Przyjaźni 18 i ul. Kłodnickiej 4 w Gliwicach według opracowania 
„Projekt wykonawczy – odbudowy i przebudowy budynku Teatru w ramach zadania 
rewitalizacja Ruin Teatru Miejskiego w Gliwicach –Instalacja wod.-kan. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót objętych Dokumentacją Projektową. 
 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich instalacji zgodnie z punktem 1.1.  
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Użyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć 
następująco:  Instalacja kanalizacyjna- zespół powiązanych ze sobą elementów do odprowadzania 

ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub 
innego odbiornika  Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 
dzięki sile ciężkości.  Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków opadowych.  Pion wentylujący – główny przewód wentylujący podłączony do pionu kanalizacyjnego, 
zapobiegający powstawaniu w nim podciśnienia.  Odgałęzienie wentylujące – przewód wentylujący włączony do podejścia kanalizacyjnego.  Zawór napowietrzający  - zawór kanalizacyjny instalowany pionowo na przewodzie 
wentylującym, umożliwiający dopływ powietrza do instalacji kanalizacyjnej, 
jednocześnie zapobiegający wydostawaniu się gazów i zanieczyszczonego powietrza.  Rura wywiewna – przedłużenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyżej położonym 
podejściem kanalizacyjnym, stanowiące zakończenie pionu i mające połączenie z 
atmosferą.  Podejście kanalizacyjne – przewód łączący przybór lub urządzenie sanitarne z przewodem 
spustowym lub przewodem odpływowym.  Rewizja – element szczelnie zamykany, umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu 
spustowego, umieszczany nad przewodem odpływowym, a także nad odsadzkami. 
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 Czyszczak – element umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu spustowego. W 
przypadku przewodów prowadzonych w ziemi pod posadzką – lokalizowany w 
studzience.   Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów  Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na długich odcinkach prostych, 

Elementy studzienek : o Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych  o Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej  o Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą  o Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony o przykrycia studzienek 
rewizyjnych umożliwiający dostęp  do urządzeń kanalizacyjnych o Kineta – Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej  Osadnik wód opadowych – obiekt , w którym następuje częściowe osadzenie zawiesin 

znajdujący się w ściekach opadowych,   Urządzenie przeciwzalewowe – urządzenie służące do zabezpieczania przed przepływem 
zwrotnym z sieci kanalizacyjnej np. zawory zwrotne ( z zamknięciem mechanicznym, 
automatycznym i ręcznym), klapy zwrotne.  Przepompownia ścieków – przepompownie ścieków stosowane są w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objęty tą kanalizacją może być skanalizowany 
jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni ścieków.  Wpust- urządzenie służące do zbierania  wody z terenów odwadnianych i odprowadzania 
ich do kanalizacji  Korytka odpływowe do liniowego odwodnienia – wpusty ściekowe rynnowe zamknięte 
rusztem, umożliwiające odpływ wód opadowych,  Regulator przepływu – służy do regulacji przepływu wody opadowej, zanim zostanie ona 
uwolniona do cieków wodnych lub sieci kanałów ściekowych.   Zbiornik retencyjny wód opadowych – zbiornik magazynujący okresowo nadmiar wód 
opadowych w celu odciążenia np. sieci kanalizacji deszczowej.  Separator substancji ropopochodnych – urządzenie stosowane w celu ochrony kanalizacji 
i akwenów przed olejami znajdującymi się w ściekach. Zatrzymuje on zawarte w 
odprowadzanych ściekach substancje ropopochodne, a podczyszczona woda może dalej 
być odprowadzona do kanalizacji.   Przyłącze kanalizacyjne (przykanalik) – odcinek przewodu łączącego instalację 
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą 
studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości 
gruntowej.  Przyłącze wodociągowe – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji 
wodociągowej.  Instalacja wody zimnej i ciepłej i cyrkulacji – system instalacyjny dostarczający wodę 
zimną, ciepłą i cyrkulacją do przyborów sanitarnych zlokalizowanych w budynku,  Przybory sanitarne – urządzenia służące do zbierania i odprowadzania zanieczyszczeń do 
przewodów kanalizacyjnych,  Armatura sanitarna – urządzenia wbudowane w instalację dla umożliwienia sterowania jej 
pracą /armatura regulacyjna/, dokonania pomiarów /armatura pomiarowa/ i poboru wody 
/zawory i baterie czerpalne/,  



 

4 
 

 Instalacja odprowadzenia skroplin  – instalację stanowią układy połączonych przewodów, 
armatury i urządzeń, służące do odprowadzenia kondensatu z chłodnic powierzchniowych 
klimakonwektorów.  Hydrofor - urządzenie urządzenie, które zapewnia stałe ciśnienie wody w sieci 
wodociągowej  Hydrant wewnętrzny - urządzenie do zwalczania pożaru składające się, ze wspornika 
węża, ręcznego zaworu odcinającego, węża składanego wraz z łącznikami, prądownicy z 
zaworem odcinającym, zamkniętych w szafce  natynkowej lub wnękowej.  Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu,  Podłoże wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 
polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub 
specjalnej konstrukcji,  Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i 
obsypką,  Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 
otaczający przewód kanalizacyjny, 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca powinien wykazać się zatrudnieniem personelu posiadającego odpowiednie 
przygotowanie zawodowe, a osoba pełniąca funkcję kierownika robót /nadzorująca 
wykonywanie robót instalacyjnych/ powinna posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie niezbędnym do wykonywanych 
robót instalacyjnych oraz posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności od Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 
 

1.6.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Prezentowany zakres robót nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla środowiska. 
 

1.7.  Ochrona przeciwpożarowa w czasie trwania budowy. Wykonawca winien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. 
 

1.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
 
2.  MATERIAŁY  
 

2.1. Ogólne wymagania Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
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Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz 
posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również jak również co najmniej 
jeden z niżej wymienionych dokumentów: 

- Atest, 
- Certyfikat, 
- Aprobata Techniczna, 
- Certyfikat zgodności. 

Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie użyte materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej.  
Jeżeli wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace wykonawcze, to materiały użyte przez 
podwykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji Technicznej. 
 

2.2. Orurowanie instalacji wod-kan.  Doprowadzenie wody od studzienki wodomierzowej do budynku Teatru wykonać z rur PE 
63x5,8; szeregu SDR11 z materiału PE100, PN 16 łączonych przez zgrzewanie. 
 
Orurowanie instalacji wodociągowej należy wykonać z z rur stalowych cienkościennych, ze 
szwem ze stali odpornej na korozję 1.4404 (AISI 316L). Połączenia wykonać za pomocą 
systemowych złącz stalowych z wymienną uszczelką z kauczuku etylowo – propylenowego 
(EPDM) lub kauczuku fluorowego (FPM/Viton) oraz funkcją LBP umożliwiającą wykrycie 
niezaprasowanych połączeń poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ciśnieniu 1,5 bar. 
Stosować wyłącznie połączenia zaprasowywane o profilu zacisku typu „M”. Zastosowany 
system instalacyjny musi umożliwiać uzyskanie ciśnienia roboczego do 16 bar. Stosować 
elementy w typoszeregu średnic; 18x1,0; 22x1,2; 28x1,2; 35x1,5; 42x1,5; 54x1,5;  
 
Rury i kształtki zastosowane do złożenia instalacji powinny posiadać wszystkie właściwości 
zgodne z poniższą specyfikacją techniczną. 
Dane techniczne: 
 
Materiał rur, norma Inox – cienkościenna stal stopowa (nierdzewna): 

 chromo-niklowo-molibdenowa X2CrNiMo 1.4404 wg DIN EN 10088 (AISI 316L), wykonana zgodnie z DIN EN 10312 
  
Metoda łączenia „Press” – zaprasowywanie kształtek na rurze 
Zakres średnic rur: średnica 
zew. x grubość ścianki 

Stal 1.4404:  
15x1,0 mm  
18x1,0 mm 
22x1,2 mm  
28x1,2 mm  
35x1,5 mm  
42x1,5 mm  
54x1,5 mm  
76,1x2,0 mm 
88,9x2,0 mm 
108x2,0 mm 
139,7x2,0 mm 
168,3x2,0 mm 

Współczynnik 0,0160 
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wydłużalności termicznej 
rur [mm/m x K] 
Przewodność cieplna  
[W/m x K] 

15 
Minimalny promień gięcia 3,5 x Dz – maksymalnie do średnicy 28 mm 
Chropowatość ścianek 
wewnętrznych [mm] 

0,0015 
Maksymalna temperatura 
robocza [oC] 

EPDM: od -35 do 135 
FPM/Viton: od -30 do 200 

Temperatura awaryjna – 
krótkotrwała [oC] 

EPDM: 150 
FPM/Viton: 230 

Maksymalne ciśnienie 
robocze [bar] 

16 
 
Orurowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na zewnątrz budynku wykonać z rur i 
kształtek PVC-U klasy "S", SDR 34; SN8.  Rury łączy się za pomocą kielichów 
wyposażonych w fabrycznie montowane uszczelki. Rury gładkościenne z PVC-U ze ścianką 
litą jednorodną produkowane są w procesie wytłaczania i charakteryzują się jednorodnym 
materiałem w przekroju rury.  
Orurowanie kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku (wszystkie piony, podejścia i wentylację 
pionów kanalizacyjnych) wykonać w systemie kanalizacji wyciszonej z materiału  PE-S2- tj. 
polietylenu wysokiej  gęstości z dodatkiem siarczanu baru, całość powinna być odporna na 
działanie UV. Stosować kształtki systemowe  ze specjalnym ożebrowaniem zmniejszającym 
hałas. 
Orurowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wewnątrz budynku w miejscach 
trudnodostępnych, newralgicznych (prowadzenie kanalizacji sanitarnej pod kanalikiem 
wentylacyjnym,  prowadzenie kanalizacji deszczowej wewnątrz budynku) wykonać systemie 
HDPE z polietylenu dużej gęstości. Rury i kształtki tego systemu spełniają wymagania norm 
kanalizacyjnych, i posiadają aprobaty techniczne Centralnego ośrodka Badawczo- 
Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL. Produkowane są w kolorze czarnym w 
odcinkach prostych długości 5m, o średnicy od 32-315mm wraz z pełnym asortymentem 
kształtek. System łączony jest przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe co gwarantuje 
absolutna szczelność instalacji, co jest szczególnie ważne w przypadku instalacji 
niedostępnych zabetonowanych, bez możliwości ewentualnej wymiany.  
 
Instalację odprowadzenia kondensatu należy wykonać z rur polipropylenowych (typ 3) o 
typoszeregu ciśnieniowym SDR (SDR6) PN20 Dopuszczalne jest stosowanie jedynie 
elementów zaakceptowanych przez instytut wody i gazu DVGW. Połączenie poszczególnych 
elementów wykonać za pomocą złączek polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie 
mufowe (polifuzja termiczna) przy użyciu zgrzewarki. Należy zachować odpowiednie 
parametry wykonywania połączenia w celu zoptymalizowania znacznych wypływów 
materiału wewnątrz rury, co może zwiększyć opory miejscowe instalacji. Warunki 
prawidłowo wykonanych połączeń według wytycznych producenta systemu. 
 
Rury i kształtki zastosowane do złożenia instalacji powinny posiadać wszystkie właściwości 
zgodne z poniższą specyfikacją techniczną. 
 
 
Dane techniczne: 
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Materiał rur, norma PN20 (SDR6): PN-EN ISO 15874 

 
Materiał kształtek, norma PP PN20: PN-EN ISO 15874  
Metoda łączenia Zgrzewanie polifuzyjne 
Zakres średnic rur: PN20: 16 – 110 mm 

 
Współczynnik 
wydłużalności termicznej 
rur [mm/m x K] 

PP jednorodne – 0,15  

Przewodność cieplna  
[W/m x K] 

0,24 
Gęstość [g/cm3] 0,90 
Moduł E [N/mm2] 900 
Minimalny promień gięcia 8 x Dz 
Chropowatość ścianek 
wewnętrznych [mm] 

0,007 
Maksymalna temperatura 
robocza [oC] 

90 
Temperatura awaryjna [oC] 100 
Maksymalne ciśnienie 
robocze [bar] 
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Rodzaj rur oraz obszar ich zastosowania określono w Dokumentacji Projektowej. 
 

2.3. Armatura czerpalna.  Armaturę czerpalną stanowią zawory i baterie czerpalne służące do pobierania wody ciepłej  
i zimnej w punktach poboru. Wybór producenta należy uzgodnić z Inwestorem na etapie 
realizacji inwestycji.  
 

2.4. Przybory sanitarne.  Przybory sanitarne są to urządzenia takie jak: zlewozmywaki, umywalki, pisuary, miski 
ustępowe stanowiące pierwszy element kanalizacji sanitarnej. Typ i rodzaj urządzeń należy 
uzgodnić należy uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.  
 

2.5. Armatura odcinająca.  Armatura odcinająca stanowi element instalacji wodociągowych, na którą składają się zawory 
odcinające, elektromagnetyczne i zwrotne. Zastosowane zawory powinny spełniać parametry 
techniczne /ciśnienie i temperatura/ określone w Dokumentacji Projektowej. 
 

2.6. Izolacje termiczne.  Izolacje termiczne mają na celu zabezpieczenie elementów instalacji wody ciepłej i cyrkulacji 
przed schłodzeniem wody ciepłej i cyrkulacji oraz zabezpieczenie orurowania instalacji wody 
zimnej przed kondensacją pary wodnej na powierzchni przewodów. Rodzaj oraz grubość 
zastosowania izolacji termicznych określono w Dokumentacji Projektowej. 
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2.7. Urządzenie do przetłaczania ścieków z fekaliami do zabudowy pod ziemią na 
zewnątrz budynku. Przepompownia jest obiektem podziemnym, wykonanym w formie prefabrykowanej studni 

betonowej ze zbrojonego betonu B45. Całkowita wysokość zbiornika wynika z różnicy 
poziomu terenu, rzędnej przewodu doprowadzającego ścieki oraz wymaganej objętości 
przełączania i jest regulowana przy pomocy odpowiednich elementów przedłużających. 
Zasadnicza część technologiczna zbiornika jest wykonana w postaci monolitu i posiada 
specjalnie uformowane wnętrze, zapobiegające gromadzeniu się zanieczyszczeń stałych w 
pompowni. Zbiornik pompowni jest wyposażony w pokrywę betonową kl. B 125. Zbiornik 
pompowni jest wentylowany przy pomocy rur wywiewnych. Do zbiornika jest doprowadzone 
powietrze. Przewody tłoczne oraz armatura wewnątrz pompowni są wykonane z rur i 
kształtek ze stali kwasoodpornej oraz żeliwa GGG40 , łączonych przy pomocy muf 
zaciskanych przy pomocy śrub ze stali kwasoodpornej. Na króćcu tłocznym, 
na zewnątrz pompowni, montowany jest kołnierz lub kształtka przejściowa umożliwiająca 
połączenie rurociągu stalowego z rurociągiem tłocznym w zależności od jego materiału 
(PEHD). Pompy są montowane w zbiorniku przy pomocy żeliwnej stopy sprzęgającej. 
Montaż i demontaż pomp odbywa się przy pomocy łańcucha i prowadnic rurowych 
naprowadzających pompę na stopę sprzęgającą. 
Przepompownia wyposażona jest w: 
- jedną lub dwie pompy zatapialne, zainstalowane na poziomie mokrym, z prowadnicami i  
  stopą sprzęgającą do automatycznego łączenia pompy z rurociągiem tłocznym; 
- wewnętrzną instalację tłoczną, wyposażoną w armaturę odcinającą i zwrotną; 
- wyposażenie umożliwiające obsługę (drabina i podest); 
-  panel zasilająco-sterowniczy (szafkę sterowniczą) do zabudowy zewnętrznej,  
   automatycznie sterujący pracą pomp poprzez sygnalizatory poziomu zainstalowane na    
  odpowiednich poziomach w komorze przepompowni; 
Wielkości i typy urządzeń określono w Dokumentacji Projektowej. 
 

2.8. Urządzenie do podczyszczania ścieków deszczowych. Separator substancji ropopochodnych, koalescencyjny przeznaczony jest do oddzielania i 
zatrzymywania substancji ropopochodnych zawartych w ściekach odprowadzanych do 
odbiornika. Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wód opadowych 
pochodzących z parkingów, składów magazynowych i terenów stacji paliw. 
Zasada działania separatorów koalescencyjnych oparta jest na zjawisku sedymentacji i 
flotacji. Procesy te wspomagane są zjawiskiem koalescencji - łączenia drobnych kropel oleju 
w większe. Zaolejone ścieki oczyszczane są w procesie dwustopniowym. Pierwszy stopień 
stanowi osadnik, w którym następuje wstępne oddzielenie części stałych oraz zawiesiny. 
Dopływające ścieki często charakteryzują się przepływem turbulentnym, który zredukowany 
może zostać w osadniku wstępnym. Kolejnym etapem oczyszczania ścieków jest separator 
koalescencyjny, gdzie następuje oddzielenie i zatrzymanie substancji ropopochodnych. 
Odseparowane cząstki olejów flotują ku powierzchni tworząc warstwę substancji 
ropopochodnych, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do kanalizacji poprzez 
zasyfonowany odpływ. Separatory koalescencyjne zaopatrzone są w samoczynne zamknięcie 
odpływu opadające się przy osiągnięciu granicznej warstwy "filmu" olejowego w separatorze. 
 
 Korpus separatora Korpus stanowi monolityczna studnia betonowa EU. Studnia zbudowana jest z 
prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, wykonanych z betonu 
Wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasiąkliwości do 5%, mrozoodpornego 
F-150, spełniającego wymagania normy PN-EN 1917. 
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Budowa Wewnątrz korpusu znajduje się wkład koalescencyjny wspomagający separację grawitacyjną 
zjawiskiem koalescencji. Separator posiada automatyczne zamknięcie odpływu po 
zgromadzeniu dopuszczalnej ilości oleju. Część osadowa znajduje się pod materiałem 
koalescencyjnym. 
 
Bezpieczeństwo Wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne przystosowane są do pracy w środowisku 
agresywnym i nie wymagają dodatkowego izolowania i uszczelniania. Automatyczne 
zamknięcie odpływu uniemożliwia zgromadzonym zanieczyszczeniom 
przedostanie się do kanalizacji. 
Wielkość i typ urządzenia określono w Dokumentacji Projektowej. 
 
Eksploatacja Czyszczenia separatora może odbywać się z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do 
wnętrza urządzenia. Wkład koalescencyjny jest elementem demontowanym i po oczyszczeniu 
z zanieczyszczeń poza zbiornikiem separatora może być używany wielokrotnie. Prace 
kontrolne należy wykonywać co najmniej dwa razy w roku. 
Ważne: Istnieje możliwość zastosowania instalacji alarmowych 
 

2.9. Urządzenie do podnoszenia ciśnienia Hydrofor - urządzenie, które zapewnia stałe ciśnienie wody w sieci wodociągowej. 
Kompletny zestaw podnoszenia ciśnienia zgodny ze standardem DIN 1988/T5. 
Zestaw jest wyposażony w dwie pompy CR(I)E ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości. 
Hydro MPC-E utrzymuje stałe ciśnienie przez ciągłą regulację prędkości pomp CR(I)E. 
Osiągi zestawu są dopasowywane do zapotrzebowania przez wył/zał wymaganej liczby pomp 
CR(I)E i pracę równoległą załączonych pomp.  Zamiana pomp jest automatyczna w 
zależności od obciążenia, czasu i zakłócenia. Zestaw składa się z: 
- 2 pionowym pomp wielostopniowych typu CRIE5-4 z silnikami M(M)GE ze 
zintegrowanymi przetwornicami częstotliwości 
- Wszystkie elementy pomp CRI(E) stykające się z tłoczoną cieczą są wykonane ze stali 
nierdzewnej.. 
- Pompy posiadają kasetowe uszczelnienie wału HQQE (SiC/SiC/EPDM). 
- Dwóch kolektorów ze stali nierdzewnej DIN W.-Nr 1.4571. 
- Jednego zaworu zwrotnego (POM) i dwóch zaworów odcinających dla każdej pompy. 
- Zawory zwrotne są zgodne z DVGW, zawory odcinające z DIN i DVGW. 
- Przyłącza z zaworem odcinającym dla przyłączenia membranowego zbiornika 
ciśnieniowego. 
- Manometru i przetwornika ciśnienia (wyjście analogowe 4-20 mA) 
- Płyty podstawy ze stali nierdzewnej DIN W.-Nr. 1.4301. 
- Szafy sterowniczej Control MPC w obudowie ze stali, IP 54, z wyłącznikiem głównym, 
wszystkimi koniecznymi bezpiecznikami. 
 

2.10. Odwodnienia liniowe. Materiały stosowane do wykonania odwodnień liniowych muszą posiadać deklarację 
zgodności z normą europejską dopuszczającą produkty do stosowania w budownictwie tj. PN 
EN 1433. 
Lokalizacje i typy odwodnień liniowych określono w Dokumentacji Projektowej. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Dobór sprzętu winien gwarantować jakość określoną w Dokumentacji Projektowej  
i Specyfikacji Technicznej oraz spełniać wszystkie warunki bezpieczeństwa BHP. Dobór 
sprzętu winien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest 
do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym przez cały okres wykonywania robót. 
 
 

3.2. Sprzęt używany do wykonywania instalacji wod-kan 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
gwarantującego właściwą jakość robót: 

- piła ręczna o drobnych zębach 
- korytko drewniane do cięcia rur, 
- łopata. 
- wiertarka udarowa, 
- młot udarowy, 
- zaciskarka do rur ręczna lub elektryczna, 
- kątówka do docinania rur stalowych, 
- trójnóg, 
-   giętarka do rur, 
- gwintownica, 
- nożyce do obcinania rur z tworzywa sztucznego w wersji klasycznej i krążkowej 
- kalibrownica z głowicami na rury PE-Xc/Al./PE-HD 
- rozpierak ręczny lub akumulatorowy oraz głowice rozpierające do rur PE-Xc/Al./PE-

HD 
- narzędzie zaciskowe z głowicami do rur PE-Xc/Al./PE-HD 
- obcinak kółkowy do rur PE-Xc/Al./PE-HD 
- Szczęki zaciskowe Presskid 12–28 mm z wkładkami 
- Szczęki zaciskowe PB1 12- 28 mm (AFP 101/ACO 102) 
- 12–54 mm Novopress 
- Szczęki zaciskowe PB2 ECOTEC 12–54 mm 
- Łańcuchy zaciskowe i adaptery (ZB 201/ZB 203) 35–54 mm: 
- • łańcuchy zaciskowe: HP35, 42 oraz 54 
-     ręczna piła do cięcia kontowego 
-     obcinak do rur 
-     strugarka ręczna Media 
-     maszyna do zgrzewania elektrooporowego 
-    uchwyt mocujący rur do zgrzewarki 
-    podpora do rur d50/160 
-     płyta grzewcza Kss-160 
-     prowadnica do zgrzewania ręcznego 
- pompka ręczna lub agregat pompowy przystosowany do wykonywania prób 

ciśnieniowych. 
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4. TRANSPORT 
 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać 
bezpieczeństwu innym użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien 
dostosować się do obowiązujących obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów. 
 

4.2.  Środki transportu Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu 
musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem prac na budowie. 
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- samochód skrzyniowy dostawczy, 
- samochód dostawczy, 
- przyczepa do przewożenia rur. 

Transport poszczególnych materiałów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami ich 
producentów. 
Ze względu na właściwości /fizyczne i mechaniczne/ rur PE i PVC należy przy ich 
transporcie zachować następujące wymagania dodatkowe: 

- przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur powietrza zewnętrznego –
5OC 30OC przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy 
temperaturach ujemnych i bliskich zera ze względu na podwyższoną kruchość 
tworzywa, 

- wysokość transportowanego przez samochód ładunku nie powinna przekraczać 1m, 
- rury powinny być zabezpieczone przed występującymi w czasie transportu 

zarysowaniami przez położenie tektury falistej.  
 
4.3. Odbiór materiałów na budowie. Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego oraz atestem zgodności z normą. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności  
i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia 
wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości należy przed wbudowaniem powiadomić 
Inspektora Nadzoru celem podjęcia decyzji o możliwości ich wykorzystania. 
 
 

4.4. Składowanie materiałów na budowie. Materiały małogabarytowe takie jak: armatura odcinająca, armatura czerpalna, przybory 
sanitarne itp. powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych w sposób 
uporządkowany, zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do wbudowania. 
Magazynowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Rury należy układać na równym podłożu na podkładach drewnianych i przekładkach,  
w stosach do maksymalnej wysokości 1,2m. 
Magazynowane rury z tworzyw sztucznych, w szczególności z PE, PP i PVC-U powinny być 
zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i opadami 
atmosferycznymi. Temperatura w miejscu składowania nie może przekroczyć +40oC. 
W przypadku dłuższego składowania rur powinny one zostać umieszczone  
w pomieszczeniach zamkniętych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywać  
w sposób szczelny, uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 
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Składowanie powinno odbywać się na równym podłożu na podkładach i przekładkach 
drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokości 1,20m. 
Kształtki, złączki i inne materiały elementy orurownia instalacji powinny być składowane  
w sposób uporządkowany, zapewniający zachowanie jakości i przydatności do dalszego 
zastosowania. 
Elementy Systemu rurarzu ze stali nierdzewnej winny być składowane osobno. 
Nie należy składować elementów systemów bezpośrednio na podłożu (np. na gruncie lub 
betonie). Nie wolno składować w bezpośrednim sąsiedztwie środków chemicznych. Wiązki 
rur powinny być składowane i transportowane na przekładkach drewnianych (unikać 
bezpośredniego kontaktu z innymi elementami stalowymi np. stalowe stojaki do rur). Podczas 
transportu, załadunku i rozładunku nie wolno dopuścić do zarysowania lub uszkodzenia 
mechanicznego rur oraz kształtek – nie wolno: ich rzucać, przeciągać i zginać. 
Pomieszczenia, w których elementy będą przechowywane muszą być suche. Powierzchnie 
zewnętrze rur w trakcie składowania, budowy i eksploatacji nie mogą być narażone na 
długotrwały bezpośredni kontakt z wilgocią. 
Rury z PP należy składować i transportować poziomo, w taki sposób, aby nie doszło do ich 
ugięcia. Maksymalna wysokość składowania – 1,2 m. Podczas składowania rury i kształtki 
nie mogą być narażone na działanie promieni słonecznych (muszą być chronione przed 
promieniowaniem cieplnym i UV). Należy unikać składowania rur w pobliżu silnych źródeł 
ciepła. Rury i kształtki chronić przed działaniem substancji chemicznych (m.in. farby i 
rozpuszczalniki organiczne, pary zawierające chlor). Rury należy chronić przed uderzeniami, 
zwłaszcza ich końcówki, nie rzucać, nie wlec podczas transportu. Zwracać szczególną uwagę 
podczas transportu i przenoszenia rur w temperaturach ujemnych (w tych warunkach rury są 
bardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne, szczególnie rury PN10 i PN16), 
Rury i kształtki chronić przed zabrudzeniem (zwłaszcza olejami i smarami). 
Rury z PE-Xc/Al./PE-HD powinny być składowane poziomo, na równym podłożu, tak aby 
unikać ich wyginania. Pomieszczenia, w których przechowywane są rury powinny być czyste, 
bez szkodliwych oparów. Rozmieszczenie rur powinien eliminować możliwość ich uszkodzeń 
mechanicznych np. przez przypadkowe nadepnięcie. 
Podczas ładowania, rozładowywania i składowania rury należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac przeładunkowych nie dopuszcza się 
stosowania lin stalowych. Rury nie mogą być zrzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą 
być przenoszone. 
 
Elementy systemu rur ze stali nierdzewnej winny być składowane osobno. Nie należy 
składować elementów systemów bezpośrednio na podłożu (np. na gruncie lub betonie). 
Nie wolno składować w bezpośrednim sąsiedztwie środków chemicznych. Wiązki rur 
powinny być składowane i transportowane na przekładkach drewnianych (unikać 
bezpośredniego kontaktu z innymi elementami stalowymi np. stalowe stojaki do rur). 
Podczas transportu, załadunku i rozładunku nie wolno dopuścić do zarysowania lub 
uszkodzenia mechanicznego rur oraz kształtek – nie wolno: ich rzucać, przeciągać i zginać. 
Pomieszczenia, w których elementy będą przechowywane muszą być suche. Powierzchnie 
zewnętrze rur w trakcie składowania, budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
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Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 

5.1. Wymagania ogólne Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, normami oraz przepisami 
budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót  
i harmonogram ich prowadzenia uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 
wykonywane. 
 
 

5.2.  Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej - roboty podstawowe, tymczasowe i 
towarzyszące. Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszelkie warunki w jakich będzie wykonywana kanalizacja sanitarna, 
deszczowa. Na etapie robót przygotowawczych należy wyznaczyć projektowane osie 
kanalizacji w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób 
trwały i widoczny z założeniem reperów roboczych. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 
należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami 
opadowymi powierzchniowymi i gruntowymi. Wykopy pod kanalizację należy wykonać o 
ściankach pionowych, ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-
68/B-06050. Wykop pod kanał rozpocząć od najniższego punktu tj. od posadowienia studni 
przepompowni ścieków deszczowych i prowadzić w górę  w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału. Zapewnia to możliwość  grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów  
oraz odwodnienie wykopów nawodnionych .   
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. Spód wykopu należy 
pozostawić na poziomie wyższym od projektowanego o 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 
wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.  
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze, 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu  i przewodu oraz kontrolę rzędnych 
dna. Ławy montować na wysokości ok. 1 m od terenu. Wyjście (zejście) po drabinie  
z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości  większej niż 1 m od 
terenu .  
Dno wykopu powinno być dokładnie wyrównane, bez większych kamieni, dużych grud ziemi 
czy też materiału zmrożonego i wykonane ze spadkami ustalonymi w Dokumentacji 
Projektowej. Tolerancja dla rzędnych wykopu  nie powinna przekraczać +/- 3 cm dla gruntów 
zwięzłych ; +/- 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia.  
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji, zapewniający bezpieczeństwo pracy  
i ochronę wykonywanych robót.  
 
Przy gruntach nawodnionych  należy wykonywać podłoże  wzmocnione żwirowo piaskowe. 
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 15 cm. Podłoże powinno być tak 
wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Dopuszczalne 
odchylenie w planie krawędzi  wykonanego podłoża  wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu, nie powinno przekraczać 10 cm dla przewodów PVC.  
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej 
nie powinno być większe niż 10 % . Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych 
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przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego 
punkcie  +/- 1 cm.  
 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu  powinna wynosić co najmniej  30 cm dla rur PVC. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej  powinien być grunt nieskalisty, bez grud 
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty. Materiał zasypu powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu 
pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypywanie wykopu powyżej warstwy 
ochronnej  dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli spełnia powyższe wymagania, warstwami  
10 do 20 cm  z jednoczesnym zagęszczeniem  i ewentualną rozbiórką  odeskowań i rozpór 
ścian wykopu. Przy układaniu rurociągów pod ciągami pieszo-jezdnymi stopień zagęszczenia 
podsypki, obsypki i zasypki wstępnej powinien wynosić co najmniej 95% zmodyfikowanej 
wartości Proctora. Poza tymi terenami ich stopień zagęszczenia powinien osiągnąć wartość 
min. 85%. Szerokość wykopu dla studzienki musi być wystarczająca do swobodnego 
wykonania połączenia rur ze studzienką. Właściwy materiał na podsypkę i wypełnienie wokół 
rury trzonowej studzienki może być uzyskany przez odpowiednią selekcję gruntu wydobytego 
z wykopu lub dowieziony. Materiał użyty na obsypkę studzienki (w tym rury trzonowej) musi 
być taki sam, jak materiał użyty do wykonania obsypki rurociągu. Materiał użyty do 
zasypywania wykopu nie powinien zawierać głazów, ostrych kamieni, brył gliny, kredy lub 
zmrożonej ziemi. 
 

5.2.1. Ogólne warunki układania kanałów. Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonywania robót montażowych 
kanalizacyjnych. Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadku 
przewodów  ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 
Przed opuszczeniem do wykopu, przewody należy oczyścić od wewnątrz i na zewnątrz   
z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury 
należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda 
rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą winna ściśle przylegać do podłoża na całej swojej 
długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami 
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego 
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić poprzez obsypanie ziemią 
pośrodku długości rury i mocno podbić z obu stron , aby rura nie mogła zmienić swojego 
położenia do czasu wykonania uszczelnienia  złączy należy sprawdzić prawidłowość ułożenia 
rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych. Odchyłki osi ułożenia przewodu od osi 
projektowanej nie może przekroczyć +/-20 mm dla rur PVC-U. Spadek dna rury powinien 
być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać  + /- 1 cm .  
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 
przewodu zabezpieczyć  przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową, wodą opadową, 
poprzez odpowiednio dopasowaną pokrywę.  
Wszędzie tam, gdzie nie ma normowego przykrycia kanału, należy przewidzieć izolacje 
termiczną chroniąca przewód przed przemarzaniem. Rodzaj typ i grubość izolacji 
przedstawiono w dokumentacji projektowej. 
 

5.2.2. Kanał z rur PVC-U. Rury i kształtki z PVC-U, przeznaczone są do łączenia przez kielichy z usytuowaną w rowku 
uszczelką. Łączenie polega na wciskaniu bosego końca rury w kielich z uszczelką. Wymiary 
kielicha i uszczelki są tak dobrane, że wykazują absolutną szczelność przy niskich i wysokich 
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ciśnieniach wewnętrznych .Przewody można układać przy  temperaturze powietrza od 0 do + 
30 o C. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym 
podłożem, należy: 
- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której wciskany jest bosy koniec następnej 
rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierch rury,  
z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować 
na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem 
wciskowym. Możliwe jest nieznaczne odchylenie przewodu od osi, wynikające z 
niewielkiego odchylenia w kielichu na połączeniu z uszczelniającym pierścieniem gumowym 
oraz przez uzyskanie krzywizny rury na większej jej długości. Odchylenie w praktyce nie 
przekracza 1o. Natomiast uzyskanie niewielkiej krzywizny rury możliwe jest dla średnic 110-
160 mm.  Prawidłowe wykonania połączenia wymaga, aby bosy koniec rury lub kształtki był 
sfazowany pod katem 30o do połowy grubości rury  i pokryty środkiem poślizgowym na bazie 
sylikonu lub mydła bezpośrednio przed wciśnięciem w kielich. Rury i kształtki PVC-U 
wykonane fabrycznie mają zukosowane bose końce i nie wymagają dodatkowej obróbki. 
Cięcie rur wykonujemy prostopadle do osi  i wówczas obcięty koniec rury należy fazować za 
pomocą pilnika. Należy również smarować pierścień gumowy po starannym sprawdzeniu 
jego ułożeniu w rowku. Nie wolno stosować olejów lub smarów jako środka poślizgowego. 
Należy również sprawdzić, czy pierścień i rowek nie są zanieczyszczone. W przypadku 
zanieczyszczenia, np. piaskiem, należy pierścień wyjąc z rowka i zanurzyć w wodzie z 
mydłem. Wyczyścić również rowek i ponownie wstawić pierścień zwracając uwagę na 
odpowiednią stronę jego wstawienia. Głębokość montażowa wcisku powinna dawać 
możliwość kompensacji rur przy zmianach temperatur przepływających ścieków. Aby 
wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie 
silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem 
rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można 
całkowicie wsunąć do kielichów Do wykonania połączeń należy używać urządzenia 
dźwigniowego do wciskania. Można również używać klocka drewnianego i dźwigni 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
 

5.2.3.  Kanał z rur PE-HD Część kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy wykonać w systemie rur i kształtek PE-HD. 
Do montażu stosować wyłącznie rury odpuszczane o sztywności obwodowej SN ≥ 4 kN/m2.   
Rury i kształtki należy łączyć wyłącznie poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe 
gwarantujące połączenie szczelne (bez uszczelek). Do zgrzewania stosować wyłącznie 
narzędzia systemowe, zalecane przez producenta. Przewody układane bezpośrednio w masach 
betonowych, bez dodatkowej izolacji zewnętrznej. Trójniki oraz zmiany kierunku należy 
zabezpieczyć punktem stałym, stosując do tego celu elektromufę lub tuleję z pierścieniem. 
Przejście systemu kanalizacji PE-HD na inny materiał musi być zabezpieczone punktem 
stałym. Mocowanie przewodów do konstrukcji przy pomocy uchwytów (np. typu Starfix lub 
systemowe) z zachowaniem odległości między uchwytami 10 x średnica przewodu. Przed 
zalaniem betonem należy zabezpieczyć zaślepkami wszystkie wyjścia z posadzki, a podejścia 
pod urządzenia łączone bezpośrednio do poziomu zabezpieczyć bloczkami z polistyrenu lub 
drewna. Ze względu na niewielki ciążar systemu PE-HD zaleca się przed zalewaniem w 
betonie wypełnić przewody rozprowadzające wodą. 
Rurociągi prowadzić zgodnie z dokumentacją graficzną opracowania. 
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5.2.4. Montaż instalacji kanalizacji deszczowej. Przewody spustowe blaszane do wysokości 2,0 m powyżej terenu powinny być zastąpione 
przewodami z żeliwa. Przewody spustowe powinny być powyżej poziomu terenu wyposażone 
w czyszczaki z rusztem lub czyszczaki z osadnikiem. Mocowanie rynien i przewodów 
spustowych należy wykonać za pomocą uchwytów i obejm zgodnie z instrukcją producenta. 
 

5.2.5. Studzienki kanalizacyjne. Montaż studzienki kanalizacyjnej z kręgów betonowych: 
1. Wszystkie elementy studzienki kanalizacyjnej muszą być wykonane z wysokiej 

jakości, szczelnego, mrozoodpornego betonu klasy nie niższej niż C35/45. 
2. Dno studzienki należy posadowić na podbudowie z betonu C60/75. Dno studzienki 

wraz z kinetą należy zamówić jako gotowe wg Dokumentacji Projektowej. 
3. Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonać jako szczelne, w stopniu 

uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. Do 
uszczelnienia przejść należy zastosować klej oparty na bazie żywicy epoksydowej. 

4. Kręgi łączone są z elementem dna oraz pomiędzy sobą za pomocą odpowiednich 
uszczelek gumowych. Do montażu uszczelek należy użyć smarów poślizgowych. 
Smarem należy pokryć zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym 
elemencie studni  i wewnętrzną powierzchnię „zamka” elementu nakładanego na 
uszczelkę. Dla studzienek włazowych kręgi betonowe należy wyposażyć w stopnie 
włazowe (jeśli fabrycznie nie jest to dokonane). 

5. Do przykrycia studzienek zastosować zwężki redukcyjne. Należy zastosować zwężki  
z otworami przystosowanymi do włazów kanałowych o średnicy 600. Zwężki 
należy wyposażyć w stopnie włazowe (jeśli fabrycznie nie jest to dokonane). Otwory 
włazowe należy umieścić nad stopniami włazowymi. Zwężki należy połączyć  
z kręgami za pomocą uszczelek gumowych. 

6. Do regulacji wysokości osadzenia włazu/wpustu należy zastosować pierścienie 
dystansowe. Pierścienie łączyć za pomocą zaprawy betonowej o grubości warstwy 
połączeniowej do 10mm. 

7. Izolacja pozioma studzienki: 2 x papa na lepiku asfaltowym. 
8. Izolacja pionowa: zagruntowanie 2 x powierzchni abizolem „R”, 2 warstwy abizolu 

„P” lub lepiku asfaltowego na gorąco. 
  
Montaż studzienki kanalizacyjnej niewłazowej: 

1 Kinetę studzienki należy poziomować na ok. 10 cm warstwie wyrównawczej 
(podsypce). Kineta jest skonstruowana ze spadkiem wewnętrznym 15 ‰. Kineta 
przelotowa posiada strzałkę na zewnętrznej powierzchni wskazując prawidłowy 
kierunek montażu. 

2 Karbowaną rurę trzonową skraca się do żądanej długości. Rurę można dociąć zwykłą 
piłka ręczną, a cięcia należy dokonać pośrodku wystającego karbu. 

3 Uszczelkę umieszcza się na rurze karbowanej, w najniżej leżącym „rowku”. Rura 
przygotowana jest do połączenia z kinetą. 

4 Z kinety wyciągnąć zaślepkę, posmarować środkiem poślizgowym, zamontować rurę 
trzonową. Połączenie dokonuje się poprzez wciśnięcie rury trzonowej w kinetę. 

5 Rurę trzonową należy przyciąć na taką wysokość, aby pomiędzy jej górną krawędzią a 
włazem żeliwnym była odległość min. 10 cm. Dostarczaną uszczelkę (do rury 
karbowanej) wraz z włazem żeliwnym i rurą teleskopową, należy umieścić  
w najwyżej położonym „rowku” po stronie wewnętrznej rury karbowanej. Połączenie 
włazu żeliwnego z rurą teleskopową wykonać na zatrzask. 
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6 Studzienkę należy obsypać gruntem sypkim. Obsypywać należy równomiernie na 
całym obwodzie. Zagęszczenia gruntu dokonać do poziomu terenu. 

 
Montaż studzienki kanalizacji deszczowej z osadnikiem: 

3. Studzienka dostarczana jest z zaślepką na podłączeniu. 
4. Studzienkę należy poziomować na ok. 10 cm warstwie wyrównawczej (podsypce). 
5. Rurę trzonową przycinamy do odpowiedniej wysokości . 
6. Połączenie wpustu deszczowego z rurą trzonową przebiega analogicznie do montażu 

włazu żeliwnego z rurą trzonową (opis jw.). 
 
5.2.6. Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej  wewnętrznej podposadzkowej i 

prowadzonej w pomieszczeniu wymiennikowi pod stropem. - Połączenia kielichowe rur i kształtek z PVC-U należy wykonać przy użyciu 
pierścienia gumowego średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy 
koniec rury, sfazowany pod kątem 1520O, należy wsunąć do kielicha przy użyciu 
pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 
0,51,0cm. 

- Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych  
w Dokumentacji Projektowej, mogą wynosić 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych 
wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z pionem i z 
zasady osiowego montażu elementów przewodów. 

- Odgałęzienia przewodów odpływowych /poziomów/ powinny być wykonane za 
pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45O. Stosowanie na tych 
przewodach czwórników nie jest dopuszczalne. 

- Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą 
uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna 
zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 
Pomiędzy przewodem, a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy 
uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. 
Na przewodach spustowych /pionach/ należy stosować na każdej kondygnacji co 
najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów 
oraz dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy 
przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.  

- Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych z PVC wynoszą: 
 
 

Średnica rur [mm] Odległość [m] 
50110 1,0 
>110 1,25 

  
- Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC łączonych za pomocą 

połączeń rozłącznych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w 
czasie montażu rur i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację 
mocowań stałych i przesuwnych. 

 
5.2.7. Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej  wyciszonej /niskoszumowej z 

materiału PE-S2 - polietylen wysokiej  gęstości z dodatkiem siarczanu baru. Instalację kanalizacji wewnętrznej należy wykonać w systemie kanalizacji wyciszonej 
Materiał  PE-S2- polietylen wysokiej  gęstości z dodatkiem siarczanu baru, całość powinna 
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być odporna na działanie UV. Stosować kształtki systemowe  ze specjalnym ożebrowaniem 
zmniejszającym hałas. W przypadku prowadzenia pionów kanalizacyjnych w szachtach o 
konstrukcji lekkiej, dwie przyległe ściany szachtu należy wyłożyć materiałem absorbującym 
dźwięki, np. wełną mineralną o gr. 3cm. Na pionach na każdej kondygnacji wymagany jest 
jeden kielich dwustronny z punktem stałym i jedna obejma rurowa jako podpora przesuwna. 
Połączenia na pionach należy wykonać przy użyciu opasek łączących lub poprzez zgrzewanie 
elektrooporowe. Nie dopuszcza się stosowania zgrzewania doczołowego na odcinkach 
pionowych. Podejścia kanalizacyjne wykonane w systemie kanalizacji wyciszonej Silent-
db20 należy prowadzić ze spadkiem minimalnym 2%. Połączenia wykonać jako zgrzewane 
elektrooporowo lub łączone na opaski. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się 
stosowanie zgrzewania doczołowego. Przy zmianie średnicy należy stosować wyłącznie 
zwężki niesymetryczne. Przewody odpływowe wykonane w systemie kanalizacji wyciszonej 
z materiału PE-S2-należy łączyć poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe, bądź 
przy użyciu opasek łączących. Na przewodach poziomych co 6m należy montować kielichy 
kompensacyjne z punktem stałym, a podpory przesuwne co 10 średnic. 
Wszystkie przewody (piony, przewody odpływowe, podejścia kanalizacyjne) należy 
mocować do konstrukcji wyłącznie przy użyciu obejm rurowych systemowych z wkładką, 
zapewniających po pełnym skręceniu optymalne pod względem akustycznym i statycznym 
ściśnięcie obejmy na rurze. 
Wszystkie zmiany kierunku (odsadzki, przejście pionu w poziom) należy dodatkowo (na 
odcinku 1m w przypadku przejścia pionu w poziom) owinąć ciężką matą akustyczną w celu 
zachowania wymaganych parametrów akustycznych w budynku. 
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć poprzez 
owinięcie przewodu taśmą izolacyjną (np. pianka PE). W przypadku konieczności 
zabetonowania podejścia kanalizacyjnego w podłodze należy cały odcinek zabetonowywany 
zabezpieczyć taśmą lub wężem izolacyjnym z materiału miękkiego (np. pianka PE). W 
podejściach zabetonowanych należy używać wyłącznie połączeń zgrzewanych. Przejście 
systemu kanalizacji wyciszonej PE-S2 na inny materiał musi być zabezpieczone punktem 
stałym. Rurociągi prowadzić zgodnie z dokumentacją graficzną opracowania 
 

- Pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do 
czyszczenia przewodów. 
Czyszczaki na pionach należy przewidzieć na najniższej kondygnacji lub w miejscach,  
w których występuje zagrożenie zatkania przewodów. 
Czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację, 
lecz utrudniające dostęp osobom niepowołanym. 

- Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach powyżej 
okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń, znajdujących się w odległości nie 
mniejszej niż 4m od tych przewodów. Piony kanalizacyjne należy zakończyć rurami 
wentylacyjnymi w kolorze pokrycia dachu. 
Rury wentylacyjne powinny tworzyć w zasadzie pionowe przedłużenie przewodów 
spustowych. 

- Górna część rury wentylacyjnej poniżej dachu w odległości 0,5m od jego powierzchni 
powinna mieć powiększoną średnicę w stosunku do średnicy pionu spustowego:  dla pionów 50 i 70mm – do 100mm,  dla pionu średnicy 100mm – do 150mm,  dla przewodów średnicy większej niż 100mm powiększanie średnicy rury 

wentylacyjnej nie jest wymagane.  
Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,51,0mm.  



 

19 
 

- Niedozwolone jest wprowadzanie rur wentylujących kanalizacyjne przewody 
spustowe do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 
ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych.  

- W celu wykonania pionów i podejść kanalizacyjnych należy wykonać bruzdy 
przeznaczone do uzupełnienia po wykonaniu instalacji w istniejących przegrodach 
budowlanych oraz przebicia stropów. 

 
 

5.3. Montaż przepompowni ścieków.  
Konstrukcja zbiornika Szacht przepompowni składa się z prefabrykatów betonowych i żelbetowych z betonu B45, 
konstrukcja i wymiary elementów wg DIN 4034. Część denną tworzy monolityczny zbiornik 
żelbetowy z dnem, przy wysokim poziomie wód gruntowych dla zapewnienia odpowiedniego 
wyporu zbiornik wyposażony jest w zewnętrzny pierścień przeciwwyporowy. 
(należy tą informację przekazać przy zamówieniu). Wewnątrz wykonano skos betonowy. 
Kręgi betonowe o średnicy wewnętrznej równej średnicy wewnętrznej zbiornika. 

  
 
Przygotowanie miejsca wbudowania Wykop należy wykonać z głębokością większą o maksymalnie 50 cm od wymaganej 
głębokości posadowienia studzienki. Należy wykonać warstwę wyrównawczą grubości ok. 15 
cm ze żwiru lub betonu i przeciągnąć na płasko. W przypadku wbudowania studzienki w 
rejonie jezdni należy wylać podbudowę z betonu. Na warstwę wyrównawczą z betonu należy 
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ułożyć równo podsypkę z piasku. warstwa wyrównawcza musi być związana do pełnej 
wytrzymałości. 
 
Montaż konstrukcji Przed przystąpieniem do ustawiania elementów należy zapoznać się z rysunkiem dołączonym 
wraz z dostawą elementów. Przestrzegać wymaganej kolejności ustawiania elementów i 
ustawień kątowych. Każdy element posiada zewnętrzne uchwyty do podnoszenia. 
Do podnoszenia elementów należy używać zawiesi o długości min. 1,5*średnica 
kręgu/zbiornika. W celu zmontowania należy: 
1. posadowić element dolny (zwrócić uwagę na ukierunkowanie otworu wlotowego) 
2. założyć uszczelkę dostarczoną wraz z elementami 
3. nałożyć warstwę zaprawy lub kleju do betonu na górny felc elementu dolnego 
4. posadowić element nadstawczy 
5. powtórzyć czynności pkt 2,3,4 (jeśli są następne kręgi nadstawcze) 
6. wykonać czynności z pkt 2,3 
7. nałożyć płytę przykrywającą (zwrócić uwagę na prawidłowość ustawienia kątowego) 
8. usunąć nadmiar zaprawy/kleju z połączeń fugowych 
 
 
Pokrywa włazowa Standardowo właz przeznaczony jest do obciążenia 50 kN (montaż w terenie zielonym). 
Pokrywa włazowa wykonana jest ze stali nierdzewnej. Dla otworów włazowych do 1,10m 
szerokości pokrywy włazowe są jednomodułowe – otwierane na dłuższą ścianę, dla 
wymiarów większych – dwumodułowe otwierane na zewnątrz 
W skład pokrywy wchodzą: 
- rama stalowa wykonana z kątownika 
- klapa stalowa z blachy ryflowanej 
- zawiasy 
- amortyzator 
- uchwyt(uchwyty) do otwierania 
- zaczep do zamocowania kłódki 
Dla obciążeń pokryw B125 i D400kN pokrywy włazowe są dobierane indywidualnie w 
zależności od ilości wymaganych otworów i wymiarów. 
 
Montaż pokrywy włazowej Pokrywa włazowa jest kompletnym zespołem nie wymagającym montażu. W przypadku 
konieczności podniesienia rzędnej należy wykonać odpowiednie podmurowanie bloczkami 
betonowymi a następnie położenie kompletnej pokrywy. 
 
Układ wentylacji Dla przepompowni standardowo stosujemy grawitacyjny system wentylacji. Układ wentylacji 
ma zapewnić w ciągu 1 godziny 10-krotną wymianę powietrza w przepompowni. Dla 
przepompowni o średnicy zbiornika 1200 mm jest to układ z jednym kominkiem 
wyprowadzonym 50 cm powyżej płyty przykrywającej (tylko kominek wywiewny), dla 
przepompowni na zbiornikach 1500 mm i więcej, stosujemy dodatkowy kominek nawiewny. 
W przypadku wytycznych projektanta dotyczących wymuszonego obiegu powietrza, można 
zastosować dodatkowy wentylator na ciągu wywiewnym. 
W skład układu wentylacji wchodzi: 
- Kominek wywiewny wykonany ze stali nierdzewnej 
- Kominek nawiewny wykonany ze stali nierdzewnej (dla pompowni śr.>=1500mm) 
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- Rura wentylacyjna nawiewna PVC 110 z uchwytami (dla pompowni śr.>=1500mm) 
- Przejście szczelne przez ścianę zbiornika w przypadku montażu przepompowni w terenie 
przejezdnym 
 
Montaż układu wentylacji dla przepompowni w terenie zielonym W celu zmontowania układu wywiewnego należy wsadzić przewód wentylacyjny w otwór 
zrobiony w kręgu pod włazem i wyprowadzić przewód wentylacyjny ponad dach. W celu 
zamontowania układu nawiewnego wsadzić kominek wywiewny w otwór w pokrywie 
betonowej aż do zderzaka na rurze (dodatkowy kołnierz uszczelniający) a następnie 
zamocować kołki mocujące. 
 
Podłączenie kanalizacji grawitacyjnej Zbiornik przepompowni posiada wykonany na odpowiedniej wysokości otwór (otwory) 
wlotowy o średnicy odpowiadającej średnicy kolektora wlotowego. Standardowo przyłącze 
kolektora jest przystosowane do podłączenia jednościennych rur z tworzyw sztucznych, o 
wymiarach zewnętrznych 160. Otwór przyłączeniowy wyposażony jest w uszczelkę 
pozwalającą na szczelne przyłączenie rurociągu. Od strony wnętrza zbiornika zamocowany 
jest deflektor ze stali nierdzewnej. Kształt deflektora: prostokąt o boku równym średnicy 
otworu wlotowego. Odsunięcie deflektora od ściany zbiornika jest równe średnicy rurociągu. 
 
Sposób przyłączenia kanalizacji Uszczelka w otworze wlotowym pozwala na wsunięcie bosego końca rury kanalizacyjnej. W 
tym celu należy uszczelkę i bosy koniec rury posmarować środkiem poślizgowym, 
ukierunkować osiowo w stosunku do otworu z uszczelką a następnie powoli wsuwać w 
uszczelkę. Dla ułatwienia montażu można nieznacznie przekaszać rurę w różne strony (+/-8 
stopni w każdą stronę). Nie używać sprzętu budowlanego (koparki) do podłączenia rur. 
Prawidłowa głębokość wsunięcia rury – 12 cm (końcówka rury licuje z wewnętrzną 
płaszczyzną ściany zbiornika). Za głębokie wsunięcie należy skorygować (wysunąć rurę). 
Niedopuszczalne jest podłączenie kanalizacji zewnętrznej do otworu bez uszczelki. 
 
Montaż przepompowni w terenie zielonym Szafa sterująca jest ustawiona będzie w budynku. Należy doprowadzić kabel zasilający do 
wnętrza przepompowni a następnie przez przepust w kręgu betonowym do szafy sterującej. W 
tym celu należy ułożyć rurę osłonową PVC DN110 do przygotowanego przejścia dla rur pvc. 
 
Podłączenie rurociągu ciśnieniowego Króciec tłoczny jest wyprowadzony na zewnątrz szachtu przepompowni na wysokości i 
ustawieniu kątowym zgodnym z zamówieniem. Standardowo zakończony jest kołnierzem ze 
stali nierdzewnej. Połączenie z rurociągiem ciśnieniowym polega na skręceniu kołnierzy 
kompletem śrub. Komplet śrub z nakrętkami i podkładkami dla danego połączenia 
jest dostarczony wraz z przepompownią. 
 
Armatura wewnętrzna przepompowni W skład armatury wchodzą (układ dwupompowy): 
- złącza kolanowe pomp  
- zawory zwrotne AVK lub TISS z żeliwa sferoidalnego GGG 
- zasuwy odcinające AVK lub TISS z żeliwa sferoidalnego GGG 
- trójnik 
- odcinki proste rurociągów z kołnierzami 
Układ rurociągów jest wstępnie zmontowany. 
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Złącza kolanowe pomp mocowane są kotwami do dna zbiornika przepompowni. Rozstaw 
złączy oraz ich usytuowanie 
wynika z rozmiarów i konfiguracji rurociągu wewnątrz przepompowni. Pionowe rurociągi 
tłoczne są skręcone z zaworami. 
 
Montaż armatury W celu zmontowania armatury należy: 
1. Przełożyć trójnik z rurociągiem tłocznym przez otwór w ścianie zbiornika, wstępnie skręcić 
uszczelnienie przejścia przez ścianę. 
2. Ustawić prosty odcinek rurociągu na kołnierzu stopy kolanowej pompy, założyć śruby, 
lekko dokręcić 
3. Założyć śruby połączenia kołnierzowego zasuwa-trójnik, skręcić 
4. Poluzować śruby przejścia szczelnego przez ścianę 
5. Ustawić cały rurociąg w wymaganym położeniu 
6. Poskręcać wszystkie połączenia śrubowe (wymagany moment dokręcenia ok.90Nm ) 
 
Montaż prowadnic pomp Prowadnice pomp należy zamocować po ustawieniu stop kolanowych pomp i skręceniu 
rurociągów. Należy wytrasować położenie górnych wsporników rur, wykonać otwory w 
pokrywie betonowej, wbić kołki, zamocować wsporniki. Następnie należy dostosować 
długość rur prowadnic, założyć rury, skręcić zamocowanie wsporników. 
 
Eksploatacja pompowni Eksploatacja pompowni obejmuje prowadzenie regularnych kontroli okresowych i 
uzupełnianie wpisów w „Książce eksploatacji pompowni” 
a. Kontrole okresowe 
1. Kontrola comiesięczna 
- wzrokowa kontrola poziomu ścieków w pompowni 
- wzrokową kontrolę i ewentualne usunięcie elementów nie będących właściwym medium do 
którego przetłaczania 
pompownia została zaprojektowana (duże zanieczyszczenia stałe) 
- kontrolę działania pomp poprzez załączanie ręczne 
- odczyt i zapis stanów licznika godzin pracy każdej z pomp 
- kontrolę poboru prądu, o ile pompownia wyposażona jest w amperomierz 
- kontrolę sprawności urządzeń alarmowych pompowni 
2. Kontrola kwartalna 
- kontrola czujników poziomu ścieków w pompowni (dzwonków, pływaków, czujników 
ultradźwiękowych). 
- kontrola sprawności zaworów zwrotnych i odcinających 
- kontrola wylotu rurociągu ciśnieniowego do sieci grawitacyjnej 
3. Kontrola półroczna 
- płukanie i czyszczenie zbiornika pompowni 
- usunięcie zanieczyszczeń nie przechodzących przez pompę i ich neutralizacja 
4. Kontrola co 1000 godzin pracy 
- pełna kontrola działania pompowni wraz z naprawą i/lub wymianą eksploatacyjnych 
elementów pompowni po każdym 1000 godzin pracy pomp (odczyt z licznika na sterowniku 
pompowni). 
b. Książka eksploatacji pompowni 
Każdy eksploatator w założonej „Książce eksploatacji pompowni” odnotowuje wszelkie 
wyniki kontroli i okresowych 
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przeglądów. 
 
Montaż  szafy sterowniczej sterowanie  Szafa sterownicza ma być zamocowana na podstawie montażowej umożliwiającej 
wyprowadzenie przewodów zasilających i sterowniczych z pompowni do układu sterowania. 
Obudowa o stopniu ochrony IP66 wykonana ma być z izolacyjnego i trudnopalnego, 
termoutwardzalnego kompozytu poliestrowego, zbrojonego włóknem szklanym, o wysokiej 
odporności na uszkodzenia mechaniczne i na działanie zewnętrznych warunków 
atmosferycznych, lub metalowa malowana proszkowo. Obudowa ma być wyposażona w 
podwójne drzwi, przy czym na drzwiach wewnętrznych zamontowany będzie panel 
operatorski.  
Jednostkę sterującą zestawu pompowego stanowi zaawansowany technologicznie sterownik, 
zawierający oprogramowanie realizujące opisane poniżej funkcje sterujące i diagnostyczne, 
zintegrowany z prostym w obsłudze panelem sterowania. Panel sterownika będzie 
wyposażony w podświetlane przyciski funkcyjne oraz graficzny kolorowy wyświetlacz LCD 
o wymiarach minimum 9cm/14cm. Na wyświetlaczu pokazywany będzie aktualny status 
obiektu, stan pracy pomp, stan przetworników pomiarowych oraz log awarii bieżących i 
historycznych z możliwością rejestracji co najmniej 50 rekordów. 
Zastosowany sterownik powinien możliwość programowania na poziomie użytkownika 
zarówno z klawiatury sterownika jak i bezpłatnym programem narzędziowym. 
 
Minimalna konfiguracja sterownika przepompowni musi zapewniać : 

a) sterowanie pracą pomp w oparciu o sondę hydrostatyczną, 
b) w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie 

pompami ma się odbywać, w trybie pracy awaryjnej, poprzez określoną ilość 
wyłączników pływakowych ( min. 2, max. 5 ), 

c) załączanie/wyłączanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu, 
d) realizowanie opóźnień czasowych przy załączeniu/wyłączeniu pomp, 
e) zliczanie godzin pracy każdej pompy, 
f) obliczanie wydajności pomp i układu pompowego, 
g) praca naprzemienna pomp z automatycznym zastępowaniem pompy uszkodzonej 

przez pompę sprawną, 
h) generowanie alarmów i ostrzeżeń oraz tworzenie zaawansowanych zestawień alarmów 

ze stemplami czasowymi, 
i) kontrola stanu zabezpieczeń wewnętrznych pomp, 
j) kontrola stanu zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych silników pomp, 
k) automatyczna realizacja funkcji pracy rewersyjnej pompy w oparciu o co najmniej 4 

parametry charakterystyczne (prąd, moment, cos&, przepływ), 
l) Sterowanie lokalne i zdalne pracą pomp i ich wydajnością z wykorzystaniem 

przetwornic częstotliwości 
m) porty komunikacyjne (Usb, Ethernet,RS485) 
n) VNC serwer przez dostępny przez port Ethernet 
 
Ponadto przy zastosowaniu dodatkowych modułów zabezpieczeń silników i urządzeń 
zewnętrznych takich jak przekładniki prądowe czy układy transmisji danych, sterownik 
ma za zadanie realizowania kolejnych funkcji: 
a) pomiar temperatury silnika, temperatury łożysk, oporności izolacji uzwojeń stojana 

oraz zawartości wody w oleju i generowanie sygnału alarmu w przypadku 
przekroczenia wartości dopuszczalnych, 

b) komunikacja i transmisja danych w systemie GSM/GPRS, SMS, Modbus 
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c) kompletny zdalny widok instalacji pompowej 
d) możliwość zdalnego ingerowania w nastawy sterownika, 
e) optymalizacja programu konserwacji i serwisowania, 
f) optymalizacja zużycia energii. 
g) ochrona silnika przed niedociążeniem oraz przeciążeniem napięcia i prądu, zmianą 

kolejności faz, zbyt wysoką temperaturą uzwojeń, brakiem fazy,  
h) zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem 
i) pomiar rezystancji izolacji, mocy czynnej, zniekształceń harmonicznych, 

współczynnika mocy cos ᵠ  
 

2) Wyposażenie szafy zasilająco-sterowniczej pomp stanowią ponadto elementy elektryczne, 
układy zabezpieczające i wykonawcze takie jak: 
a) rozłącznik główny napięcia zasilania z pokrętłem umieszczonym na drzwiach 

wewnętrznych, 
b) Wyłączniki różnicowoprądowe wszystkich obwodów elektrycznych szafy, 
c) układy zasilania, ochrony i sterowania praca pompy z wykorzystaniem modułów i 

komunikacji ze sterownikiem po magistrali RS485 w celu monitoringu podstawowych 
parametrów elektrycznych (zużycie energii, prąd, częstotliwość itp.). 

d) podświetlane przełączniki sterowania ręcznego umieszczone na drzwiach 
wewnętrznych, umożliwiające załączenie pomp w trybie pracy ręcznej oraz 
kontrolowane pompowanie ścieków poniżej zabezpieczenia przed suchobiegiem, 

e) zewnętrzny, świetlny, migowy sygnalizator stanu alarmowego, 
f) oświetlenie wewnętrzne szafki. 
g) gniazdo remontowe 400V i 230V 
h) ochronę przeciw przepięciową co najmniej klasy B+C 
i) gniazdo do podłączenia agregatu. 
j) zestaw antykondensacyjny złożony z grzałki o mocy 30W i termostatu z nastawianym 

progiem zadziałania.  
 

 
Dostawa pomp wraz ze sterownikiem (kompletną automatyką) – sterownik przeznaczony do 
współpracy dwóch pomp z łącznikami pływakowymi LCD 108. 
Lokalizacja przepompowni ścieków sanitarnych jak w dokumentacji projektowej. 
 

5.4. Montaż instalacji kondensatu. -  Instalację odprowadzenia skroplin z klimakonwektorów, klimatyzatorów chłodnic 
wentylacji mechanicznej, wykonać z rur PP (wg pkt. 1.2.) 

- Spadki, średnice oraz prowadzenie przewodów zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
5.5. Montaż zbiornika retencyjnego na wodę deszczową. - Zbiornik należy posadowić na gruncie jednorodnym.  

- Każdorazowo wymagana jest dokumentacja geologiczno – inżynierska w celu określenia  
   sposobu posadowienia zbiornika. 
- Podczas robót ziemnych, w przypadku natrafienia na grunt nienośny, należy go wybrać i  
   wymienić na grunt niespoisty; zagęszczać warstwami do Id=0.7.  
- Sposób posadowienia zbiornika wykonać wg projektu Konstrukcji. 
- Wymiary zbiornika, lokalizacja, pojemność, określono w Dokumentacji Projektowej. 
 

5.6. Montaż separatora substancji ropopochodnych. 
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Korpusy separatorów składować w pozycji wbudowania jednowarstwowo. Separator w 
korpusie betonowym może być posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. 
Betonowy korpus separatora stanowi zbiornik typu ciężkiego. 
W przypadku występowania gruntów nośnych urządzenia nie wymagają przygotowania 
specjalnego fundamentu. Dno wykopu w miejscu posadowienia urządzeń należy przygotować 
wykonując podbudowę grubości 10 cm z betonu B-7,5 lub B-10, względnie usypując warstwę 
grubego żwiru lub pospółki grubości min. 10 cm i zagęszczając aż do uzyskania odpowiedniej 
rzędnej. 
 

5.7. Montaż regulatora przepływu. Regulator przepływu instalowany jest na przewodzie odpływowym lub mocowany do ścianki 
oddzielającej. Urządzenie należy obetonować, a kanał odpływowy uformować.  

  
5.8. Montaż systemu odwodnienia liniowego. Skład ciągu odwadniającego: 

- ruszty przykrywające ruchu ciężki, 
- korytka bez spadkowe, 
- wytrzymałość systemu odwodnienia po zabudowie min. D400. 
 
Montaż kanałów odwadniających na podwórzu: 

1. Wyznaczyć przebieg kanału i punkt przyłączenia do kanalizacji. 
2. Dokonać pomiarów geodezyjnych wysokości konstrukcji nośnej wzdłuż linii kanału 
3. Ustalić rzedną dna kanału 
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4. Ułożyć wstępnie (na sucho) korytka wzdłuż wytyczonej trasy zwracając uwagę że są 
one bezspadkowe. 

5. Wylanie fundamentu z osadzeniem korpusu kanału w betonie fundamentu klasy min. 
określonej przez producenta korytek. Wysokość fundamentu określana jest przez 
producenta systemu. Uwaga: Podczas osadzania uwzględnić odejście przewodu 
spustowego. 

6. W trakcie osadzania w betonie fundamentu ustawianie i poziomowanie korytek 
odwodnienia. 

7. Wylanie opaski odwodnienia liniowego ściśle wg wytycznych producenta dla klasy 
obciążenia D400. Należy uwzględnić rodzaj opaski betonowej dla nawierzchni 
betonowej. 

8. Należy zwrócić uwagę aby górna krawędź rusztu znajdowała się ok. 3-5 mm poniżej 
otaczającej je nawierzchni. 

9. Dalsze warstwy wykonywać wg projektu budowlanego. 
 

5.9. Montaż przewodów wodociągowych- roboty podstawowe, tymczasowe i   
        towarzyszące.  

5.9.1. Przewody z rur stalowych ze stali szlachetnej. 
- rury wykonane są z cienkościennej stali stopowej (nierdzewnej) chromowo-niklowo-
molibdenowej X5CrNiMo 17 12 2 Nr 1.4404 Zawartość molibdenu (min. 2,2%) decyduje o 
wysokiej odporności na korozję. Zgodnie z dyrektywą EU 98, zawartość niklu w stopie nie 
powoduje przekraczanie dopuszczalnego poziomu tego metalu 
w wodzie pitnej (0,02 mg/l), 
- zakres średnic od Ø15 do Ø168,3 mm przy grubości ścianek od 1,0 do 2,0 mm, 
- długość rur 6 m +/- 25 mm, zabezpieczone z obu stron kapturkami ochronnymi, 
 - połączenia rur za pomocą złączek zaciskowych. Złączki występują z końcówkami 
zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub końcówkami zaprasowywanymi i 
gwintowanymi z gwintami wewnętrznymi lub zewnętrznymi wg PN-EN10226-1. 
System oparty jest na technice wykonywania połączeń zaprasowywanych „Press” 
wykorzystującą profil M zacisku. Pozwala to na: uzyskanie trójpłaszczyznowego nacisku na 
O-Ring, zapewniający jego odpowiednią deformację i przyleganie do powierzchni rury, 
pełne zamknięcie przestrzeni, w której osadzony jest O-Ring poprzez dociśnięcie krawędzi 
kształtki do powierzchni rury, co zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza 
kształtki i stanowi naturalną mechaniczną ochronę uszczelnienia i wzmocnienie mechaniczne 
połączenia, kontrolę stanu uszczelnienia. 
 
- dla zapewnienia właściwego, szczelnego połączenia należy używać odpowiednich narzędzi. 
Zalecane jest stosowanie obcinaków, gradowników oraz zaciskarek i głowic prasujących 
oferowanych przez producenta rur.  
 
- Do połączeń w systemie mogą być używane wszystkie maszyny spełniające poniższe  
   warunki :   minimalna siła zaciskania: 32 kN,  maksymalna siła zaciskania: 42 kN,  wymuszone sterowanie procesem zaciskania. 
W razie konieczności rury można giąć na „zimno”, pod warunkiem zachowania 
minimalnego promienia gięcia Rmin: 
Rmin = 3,5 × D 
D – średnica zewnętrzna rury 
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Niedopuszczalne jest gięcie rur na „gorąco” ze względu na podatność tak obrobionych rur 
na korozję spowodowaną zmianą struktury krystalicznej materiału ze stali nierdzewnej i 
możliwości uszkodzenia powłoki cynkowej rur. Do gięcia rur należy używać giętarki ręczne, 
z napędem elektrycznym albo hydraulicznym. Nie zaleca się gięcia rur na zimno powyżej 
średnicy Ø28 mm (można stosować gotowe łuki oraz kolana 90° i 45° dostarczane przez 
producenta rur.  
Rur ze stali nierdzewnej nie należy też spawać i lutować gdyż zmienia się strukturę materiału, 
co może powodować ich korozję.  
- do kompensacji zmian długości rur można wykorzystać elastyczność rur. W tym celu  
   konieczne jest stworzenie wystarczająco ruchomych ramion instalacji poprzez prawidłowe  
   rozmieszczenie uchwytów mocujących. Pomiędzy dwoma punktami stałymi musi istnieć  
   wystarczająca możliwość rozszerzenia. 
 
- przy mocowaniu przewodów obowiązują następujące zalecenia i wskazówki:  rurociągi muszą być mocowane bezpośrednio do budynku,  uchwyty powinny być nakładane na rurę(nie na złączki),  umieszczanie uchwytów nie może przeszkadzać rozszerzaniu się instalacji pod 

wpływem ciepła,  
- Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych powinny 
wynosić:  
 
 Średnica zewnętrzna 
 15 18 22 28 35 42 54 
 Odległość pomiędzy dwoma uchwytami [m] 
 1,25 1,5 2 2,25 2,75 3 3,5 
 
Uwagi: 
- lokalne podgrzewanie wody poprzez podwyższoną temperaturę ścianki rur (np. kable 
grzewcze w instalacjach wodociągowych) może prowadzić do wytrącania się osadów na 
wewnętrznej powierzchni rur, w tym skupisk jonów chlorkowych, które zwiększają ryzyko 
powstania korozji wżerowej. W takim przypadku temperatura ścianki rury nie powinna trwale 
przekraczać 60 °C. Okresowe (maks. 1 godz. dziennie) podgrzanie wody do temperatury 70 
°C w celu dezynfekcji termicznej instalacji jest dopuszczalne.  
- Bezpośrednie łączenie elementów ze stali nierdzewnej ze stalą ocynkowaną (armatura, 
złączki) może prowadzić do korozji kontaktowej stali ocynkowanej, dlatego należy stosować 
element rozdzielający z mosiądzu lub brązu (np. armatura) o długości co najmniej 50 mm. 

 
5.9.2. Przewody z rur ocynkowanych. - Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, 
przędzy z konopi lub past uszczelniających.  

- Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonać wyłącznie przy użyciu 
łączników z żeliwa ciągliwego. 

- Niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych zarówno na zimno jak i na 
gorąco. 

- Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych 
powinny wynosić:  

 
Średnica rur[mm] Odległość [m] 

1520 1,5 
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2532 2,0 
4050 2,5 

 
- Przed przystąpieniem do montażu rurociągów należy wykonać bruzdy pionowe  

i poziome w elementach budowlanych, które po ułożeniu instalacji należy uzupełnić, a 
także wykonać przebicia przez stropy i ściany na przejścia przewodów instalacji 
wodociągowych.  

 
5.9.3. Przewody systemu PE-Xc/Al./PE-HD Platinum. Przewody PE-Xc/Al/PE-HD Platinum składają się z rury bazowej produkowanej z polietylenu 

PE-Xc o wysokiej gęstości sieciowanego metodą fizyczną strumieniem elektronów (metoda 
„c”), opornego na wysokie temperatury. Warstwę zewnętrzną stanowi taśma aluminiowa 
zgrzewana doczołowo ultradźwiękami zabezpieczona przed czynnikami zewnętrznymi 
dodatkową warstwą polietylenu wysokiej gęstości PE-HD.  
 
Podstawową techniką łączenia rur w Systemie PE-Xc/Al./PE-HD Platinum jest technika 
zaciskowa Push z nasuwanym mosiężnym pierścieniem. Do przyłączania rur do urządzeń i 
armatury można też stosować połączenia zaciskowe skręcane.Połączenia przewodów 
wykonać za pomocą systemowych kształtek tworzywowych produkowanych 
z polifenylosulfonu (PPSU) lub mosiężnych, łączonych z rurą przewodową za pomocą 
mosiężnego pierścienia pełnego, nasuwanego na złączkę. Stosować elementy w typoszeregu 
średnic 14x2,0; 18x2,5, 25x3,5 i 32x4,4 mm. 
 
Rury i kształtki zastosowane do złożenia instalacji powinny posiadać wszystkie właściwości 
zgodne z poniższą specyfikacją techniczną. 
 
 
Dane techniczne: 
 
Materiał rur, norma PE-Xc/Al/PE-HD Platinum: PN-EN ISO 21003 
Materiał kształtek, norma PPSU: PN-EN ISO 15875, PN-EN ISO 22391 

Mosiądz: PN-EN 1254   
Metoda łączenia „Push” – nasuwanie mosiężnego pierścienia na rurę i kształtkę 
Zakres średnic rur: średnica 
zew. x grubość ścianki 

14x2,0 mm 
18x2,5 mm  
25x3,5 mm 
32x4,4 mm 

Współczynnik 
wydłużalności termicznej 
rur [mm/m x K] 

0,025 

Przewodność cieplna  
[W/m x K] 

0,4 
Gęstość [g/cm3] 0,95 
Moduł E [N/mm2] 2950 
Minimalny promień gięcia 5 x Dz (bez sprężyny) 

3 x Dz (ze sprężyną) 
Chropowatość ścianek 
wewnętrznych [mm] 

0,007 
Maksymalna temperatura 
robocza [oC] 

90 
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Temperatura awaryjna [oC] 100 
Maksymalne ciśnienie 
robocze [bar] 

10 
  

W zależności od średnicy rury dostarczane są w zwojach 200, 120, 50, 25- metrowych w 
opakowaniach kartonowych oraz w paletach 500, 1000, 3000 oraz 4000 m. Rury występują 
również w izolacji termicznej o gr. 6 mm. Standardowo montaż tworzywowych systemów 
PE-Xc/Al/PE-HD powinien być prowadzony przy temperaturach otoczenia powyżej 0 °C.  Ze 
względu na zmienne warunki atmosferyczne i temperaturę otoczenia mogące wystąpić na 
miejscu budowy instalacji, w szczególnych przypadkach dopuszczalny jest montaż 
tworzywowych instalacji systemu PE-Xc/Al/PE-HD przy temperaturze otoczenia sięgającej 
nawet -10 °C. Należy zwracać szczególną uwagę na narzędzia tnące do rur – stosować 
jedynie sprawne nożyce do rur o czystych, ostrych i nie poszczerbionych krawędziach 
tnących, zachować prostopadłość cięcia, przed rozparciem końcówek rur należy je ogrzać 
przy pomocy ciepłej wody lub powietrza (np. opalarkami) – zwracać szczególną uwagę by nie 
przekroczyć temperatury ścianek rury 90 °C, ze względu na zwiększoną sztywność rur 
Platinum, może okazać się konieczne obcięcie około 5 cm końcówki rury odwijanej ze 
zwojów. 
Do wykonywania połączeń należy używać wyłącznie oryginalnych narzędzi. Narzędzia te są 
dostępne jako pojedyncze elementy lub w kompletnych zestawach. 
Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z instrukcjami obsługi narzędzi, które zawarte 
są w opakowaniu lub skrzynce z kompletem narzędzi. 
W skład kompletu narzędzi wchodzą: 
nożyce do cięcia rur PE-Xc i PE-RT, rozpierak (ekspander) do kielichowania rur (ręczny lub 
akumulatorowy), komplet głowic do rozpieraka, praska ręczna łańcuchowa z kompletem 
szczęk zaciskowych 12–25 mm lub praska hydrauliczna nożna lub praska akumulatorowa, 
zestaw wkładów do prasek w różnej konfiguracji w zależności od rodzaju łączonych kształtek 
walizka narzędziowa. 
Montaż połączeń Push: 
1. Rurę PE-Xc lub PE-RT uciąć prostopadle do osi na wymaganą długość za pomocą nożyc 
do rur z tworzyw sztucznych. Nie dopuszcza się innych narzędzi lub nożyc niesprawnych 
(tępych lub wyszczerbionych). 
2. Nałożyć pierścień na rurę wewnętrznie sfazowanym końcem od strony kształtki. 
3. Rozpierak akumulatorowy lub ręczny uzbroić w głowicę odpowiednią do rodzaju rury oraz 
o odpowiedniej średnicy. Rozparcie (kielichowanie) rury rozpierakiem wykonać w trzech 
fazach. 
I – rozparcia niepełne, 
obrót rozpieraka o 30°; 
II – rozparcia niepełne, 
obrót rozpieraka o 15°; 
III – rozparcie rury pełne. 
W temperaturach poniżej 5 °C zaleca się miejscowe ogrzanie rozpieranej końcówki ciepłym 
(do 90°C) powietrzem lub wodą. Pierścień zaciskowy nie może znajdować się w strefie 
kielichowania rury. 
4. Bezpośrednio (!) po kielichowaniu wsunąć złączkę w rurę do ostatniego zgrubienia 
na króćcu kształtki (nie dosuwać rury do kołnierza kształtki!). Nie stosować środków 
poślizgowy. 
 
Do mocowania instalacji PE-Xc/Al/PE-HD należy używać jedynie uchwytów przewidzianych 
do instalacji z tworzyw sztucznych .   
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Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych rur 
wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-HD powinny wynosić:  
 
 
 
 
 
 

Ułożenie 
rurociągu 

średnica 
zewnętrzna 
rury [mm]         

14 16 20 25 32 
pionowo 1,5 1,5 1,7 1,9 2,1 
poziomo 1,2 1,2 1,3 1,5 1,6  

Średnice sposób prowadzenia przewodów podano w dokumentacji projektowej. 
 

5.9.4. Montaż naczynia przeponowego naczynia wzbiorczego Montaż i kontrola muszą być przeprowadzone zgodnie ze stanem techniki, przez specjalistę i 
wyznaczone do tego osoby. Naczynie DT jest naczyniem przepływowym posiadającymi dwa 
przyłącza. Naczynie należy umieścić w pomieszczeniu nie narażonym na przemarzanie w 
sposób umożliwiający kontrolę urządzenia z każdej strony, dostęp do zaworu napełniającego 
gazem, zaworu odcinającego oraz opróżniającego po stronie wodnej. Pozostałe wytyczne wg 
dokumentacji technicznej urządzenia. Lokalizacja typ określono w dokumentacji projektowej 
 

5.9.5. Montaż urządzenia hydroforowego Montaż urządzenia hydroforowego wykonać zgodnie z dokumentacja techniczną 
dostarczonego urządzenia. Lokalizacja wielkość i parametry hydrauliczne określono w 
dokumentacji projektowej. 
 

5.10.  Montaż izolacji.  
- Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu 

wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokołem odbioru. 

- Powierzchnia rurociągu powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania 
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami 
itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzona powłoką 
antykorozyjną. 

- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być, suche, czyste i 
nie uszkodzone, a sposób składowania na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.  

- Grubość izolacji na rury wody zimnej i ciepłej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

5.11. Montaż hydrantów p.poż. - Należy zastosować hydranty wewnętrzne DN25 ( z gaśnicami natynkowe/wnękowe z 
wężem półsztywnym o długości 30 m. Hydranty muszą posiadać zgodność z normami 
PN-EN 671-1 oraz certyfikat zgodności wydany przez CNBOP. 



 

31 
 

- Hydranty zlokalizować zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ds. ppoż.w budynku 
Teatru i Zaplecza Technicznego na poziomie przyziemia, parteru, I piętra, II piętra(wg 
Dokumentacji Projektowej). 

- Hydranty należy montować we wcześniej przygotowanych wnękach, tak aby oś 
zaworu hydrantowego znajdowała się na wysokości 1,35 m nad posadzką. 

- Wielkości i typy hydrantów określono w Dokumentacji Projektowej. 
 

5.12. Montaż przyborów i urządzeń. - Nie obudowane szafkami zlewozmywaki, a także umywalki należy mocować do ścian  
w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. 
Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siłą statyczną równą 500N, 
przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godz., nie 
powinna się odkształcić w sposób widoczny. 
Miski ustępowe należy mocować do posadzek w sposób zapewniający łatwy demontaż  
i właściwe użytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. 

- Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć  
w indywidualne zamknięcia wodne /syfony/. Wysokość zamknięcia wodnego powinna 
gwarantować niemożliwość wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych 
przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wysokość 
zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej: 

            przy miskach ustępowych, zlewozmywakach i umywalkach – 75mm. 
- Zlewozmywaki, jeżeli nie są ustawione na szafkach należy umieszczać na wysokości 

0,800,90m, gdy są przeznaczone do pracy stojącej. W pomieszczeniu porządkowym 
zlew należy montować na wysokości 0,500,60m od poziomu posadzki 
wykończeniowej. 

- Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,700,80m. 
- Miski ustępowe powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące. 
 
5.13. Montaż armatury i drzwiczek do zaworów.  
- Zawory odcinające i drzwiczki do zaworów należy umieszczać w miejscach 

widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i kontroli. 
 

5.14. Montaż studzienki wodomierzowej i wodomierza  
- Studzienkę wodomierzową wykonać wg projektu Konstrukcji. 
- Izolację studzienki wykonać wg. Projektu instalacji wod.-kan. 
- Montaż wodomierza i armatury odcinającej wykonać zgodnie z wymaganiami dostawcy  
  sieci. Wodomierz montować w typowej konsoli wodomierzowej.  
- Wielkość i typ wodomierza i armatury odcinającej określono w Dokumentacji     
  Projektowej.  
- studzienkę wyposażyć w ręczną pompkę 
 
5.15. Demontaż instalacji wod-kan jako robota towarzysząca. 

 
- w trakcie realizacji robót instalacyjnych należy przewidzieć demontaż lub zaślepienie 

zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, gazowej, 
- demontaż istniejącej studzienki wodomierzowej, 
- demontaż istniejącej instalacji wewnętrznej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna  
z Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do prób odbiorowych i odbioru robót zanikających Wykonawca 
powinien, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inspektora Nadzoru  
o rodzaju i terminie zgłaszanych obiorów. Zgłoszenie odbiorów wykonawca powinien 
potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy 
Po pozytywnym zakończeniu prób i odbiorów robót Wykonawca jest zobowiązany do 
sporządzenia protokołów odbioru robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz 
dokonania wpisu do Dziennika Budowy o wyniku odbioru robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- użycia właściwych materiałów i urządzeń, 
- prawidłowości wykonanych połączeń, podpór, wydłużek, armatury, prowadzenia 

instalacji, 
- jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- wielkości spadków przewodów, 
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych, 
- prawidłowości wykonania odpowietrzeń, przejść przez przegrody budowlane, 
- jakości wykonania izolacji cieplnej, 
- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną, 
- badania szczelności przewodów. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru 
wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych 
dokumentów nie mogą być wbudowane. 
 

6.3. Badania po wykonaniu robót instalacyjnych 
 

6.3.1. Badania instalacji wodociągowej 
- Badanie szczelności:  badanie szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza 

wewnętrznego powyżej 0OC,  badania szczelności powinny być wykonywane przed zakryciem bruzd  
i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W 
przypadku konieczności może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie 
szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione,  badaną instalacje należy po zakorkowaniu napełnić woda wodociągowa lub  
z innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy 
przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając uwagę czy połączenia 
przewodów i armatury są szczelne,  po pozytywnym wyniku próby szczelności należy przeprowadzić próbę 
podwyższonego ciśnienia.  
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- Próba podwyższonego ciśnienia:  próbę podwyższonego ciśnienia należy wykonać za pomocą pompki ręcznej 
lub agregatu pompowego przystosowanego do wykonywania prób 
ciśnieniowych,  instalacja wodociągowa przy ciśnieniu równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9MPa nie powinna wykazywać 
przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach,  instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min. nie wskaże 
spadku ciśnienia,  badanie szczelności ciepłej wody i cyrkulacji należy wykonać dwukrotnie: raz 
napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55OC. 
Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów 
stałych i przesuwnych,  próbę szczelności przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe. 

 
 

6.3.2. Badania instalacji kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia kondensatu 
- Badanie szczelności:  podejścia i przewody spustowe /piony/ kanalizacji ścieków bytowo-

gospodarczych i instalacji kondensatu należy sprawdzić w czasie swobodnego 
przepływu przez nie wody,  kanalizacyjne przewody odpływowe /poziomy/ odprowadzające ścieki 
bytowo-gospodarczych sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą 
powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

 
6.3.3. Badania instalacji kanalizacji zewnętrznej. 

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami normy PN-92-B-10735. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania powtórnie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące 
badania zgodności z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, 
zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, 
szczelności przewodu i studzienek na infiltrację i eksfiltrację. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
 
Jednostki obmiaru robót: 
m2 (metr kwadratowy) – wykonanych i odebranych izolacji termicznych, 
kpl. (komplet) – komplet wykonanych i odebranych prób szczelności i wykonanie 
uruchomienia instalacji, 
szt. (sztuk) – zaworów odcinających, zwrotnych, armatury czerpalnej, drzwiczek do zaworów, 
syfonów, przyborów sanitarnych, robót demontażowych /np. demontaż zaworów/,  
otwór – wykonanie przebić dla przewodów instalacji. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
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8.1. Wymagania ogólne 
 
Odbiór robót zgodnie z Warunkami Ogólnymi Odbioru Robót oparty jest na procentowym 
wykonaniu danej instalacji w bieżącym okresie rozliczeniowym /zgodnie z umowa zawartą 
pomiędzy Inwestorem, a wykonawcą/. Przerób procentowy ustalany jest w konsultacji z 
Inspektorem Nadzoru i potwierdzany odpowiednim protokołem. 
 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- zakres zaawansowania robót instalacyjno-montażowych /zgodnie z umową zawartą  
  pomiędzy Inwestorem, a wykonawcą/, 
- wykonanie prób szczelności z pkt. 6 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy   
PN-81/B-10700.00  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i   kanalizacyjne.  Wymagania  i  
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700.01 Instalacje  wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne . Wymagania  i  
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN– B-10725 :1997  Wodociągi – Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania  
PN–92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10736;1999 -„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
                                   i  kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania ” 
PN-93/B-02023 – Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów. 
PN-92/M-74101 – Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
PN– 92/B–01706;  PN–92/B–01707; PN-B-02863:1997; PN-B-02864 :1997; PN-B-02865 
:1997  Urządzenia ciśnieniowe. Wymagania ogólne. DT-UC-90/WO  Wydaw.  W-wa 1991. 
 
 

10.2. Wykaz uregulowań prawnych  
Dla celów informacyjnych, przedstawiono poniżej listę uregulowań prawnych (tj. ustaw, 
aktów itp.), norm i standardów przytoczonych w Specyfikacjach Technicznych, 
obowiązujących aktualnie w Polsce : 
-   Praktyczny przewodnik procedur kontraktowych w ramach programów Phare, Ispa & 
Sapard 2001 
-   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 
     Ustawa o ochronie środowiska z 27.04.2001r. (Dz.U Nr 62 poz. 627). 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie  warunków  
     technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  – tekst jednolity,  
    aktualizowany,  
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-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe, Arkady, W-wa 1988. 
-   Warunki  technicznei  wykonania  i  odbioru sieci wodociągowych, wydane  przez  
COBRTI INSTAL , w 09.2001.r. – zeszyt 3 
-   Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru instalacji wodociągowych, wydane przez  
COBRTI INSTAL , w 07.2003.r. – zeszyt 7 
-   Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru sieci kanalizacyjnych, wydane przez  COBRTI   
     INSTAL , w 08.2003.r. – zeszyt 9 
-   Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru instalacji kanalizacyjnych wydane przez  
COBRTI INSTAL , w 06.2006.r. – zeszyt 12 
-    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 
póz. 811). 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas prowadzenia prac budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 póz. 401). 
-   Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r.  
     w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz.U. Nr 51/54 
póz.259). 
-    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 21998r. 
w aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz. U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 póz. 71). 
 
 
UWAGA: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie 
przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę od stosowania jego aktualnej 
treści. 
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ST-S-02/2 
INSTALACJA OGRZEWANIA 

Kod CPV 45331100-7 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z budową instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania 
ciepła technologicznego dla nagrzewnic wodnych wentylacji mechanicznej w 
odbudowywanym i przebudowywanym budynku Teatru „Ruina” w Gliwicach przy ul. 
Przyjaźni 18 i ul. Kłodnickiej 4 według opracowania „Projekt wykonawczy dla odbudowy i 
przebudowy budynku Teatru w ramach zadania rewitalizacja Ruin Teatru Miejskiego w 
Gliwicach – INSTALACJA OGRZEWANIA”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót objętych Dokumentacją Projektową. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich instalacji zgodnie z punktem 1.1.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć 
następująco:  Instalacja centralnego ogrzewania – system ogrzewczy złożony z trzech podstawowych 

elementów: źródła ciepła, przewodów i grzejników,   Elementy grzejne /grzejniki posadzka grzejna/ – wymiennik ciepła o rozbudowanej 
powierzchni od strony pomieszczenia, którego zadaniem jest przekazywanie mocy 
cieplnej, dostarczanej przez nośnik ciepła do ogrzewanego pomieszczenia,   Zawór termostatyczny z nastawą wstępną – służy do samoczynnej regulacji przepływu 
nośnika ciepła przez grzejnik w zależności od wartości temperatury powietrza w 
ogrzewanym pomieszczeniu, złożony jest z korpusu i głowicy termostatycznej,  Przewody – system rur doprowadzających nośnik ciepła /czynnik grzewczy/ ze źródła 
ciepła do grzejnika,  Armatura odcinająca – zawory odcinające pozwalające odciąć dopływ czynnika 
grzewczego do poszczególnych elementów instalacji,   Armatura kontrolno-pomiarowa – urządzenia umożliwiające kontrolę pracy instalacji c.o. 
pod względem parametrów technicznych /temperatury i ciśnienia/,  Armatura regulacyjna – urządzenia i zawory służące do ustawienia przepływu czynnika 
grzewczego zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi w poszczególnych częściach 
instalacji c.o., 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca powinien wykazać się zatrudnieniem personelu posiadającego odpowiednie 
przygotowanie zawodowe, a osoba pełniąca funkcję kierownika robót /nadzorująca 
wykonywanie robót instalacyjnych/ powinna posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie niezbędnym do wykonywanych 
robót instalacyjnych oraz posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności od Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1  Ogólne wymagania Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz 
posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również jak również co najmniej 
jeden z niżej wymienionych dokumentów: 

- Atest, 
- Certyfikat, 
- Aprobata Techniczna, 
- Certyfikat zgodności. 

Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie użyte materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej.  
Jeżeli wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace wykonawcze, to materiały użyte przez 
podwykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji Technicznej. 
 

2.2 . Orurowanie instalacji c.o. Główne orurowanie instalację c.o. (dla ogrzewania podłogowego do rozdzielaczy) i 
orurowanie ciepła technologicznego należy wykonać z rur stalowych cienkościennych, ze 
szwem (stal niskowęglowa RSt 34-2) zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych oraz 
dodatkowo zabezpieczonych pasywną warstwą chromu. Połączenia wykonać za pomocą 
systemowych złączy stalowych z wymienną uszczelką z kauczuku etylowo–propylenowego 
(EPDM) lub kauczuku fluorowego (FPM/Viton) oraz funkcją LBP umożliwiającą wykrycie 
niezaprasowanych połączeń poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ciśnieniu 1,5bar. 
Stosować wyłącznie połączenia zaprasowywane o profilu zacisku typu „M”. Zastosowany 
system instalacyjny musi umożliwiać uzyskanie ciśnienia roboczego do 16bar. 
Orurowanie instalacji wykonywane warstwach posadzek lub w bruzdach ściennych należy 
wykonać z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-HD Platinum. Rury Platinum składają się z 
rury bazowej produkowanej z polietylenu PE-Xc o wysokiej gęstości sieciowanego metodą 
fizyczną strumieniem elektronów (metoda „c”), opornego na wysokie temperatury. Warstwę 
zewnętrzną stanowi taśma aluminiowa zgrzewana doczołowo ultradźwiękami zabezpieczona 
przed czynnikami zewnętrznymi dodatkową warstwą polietylenu wysokiej gęstości PE-HD. 
Połączenia przewodów wykonać za pomocą systemowych kształtek tworzywowych 
produkowanych z polifenylosulfonu (PPSU) łączonych z rurą przewodową za pomocą 
mosiężnego pierścienia pełnego, nasuwanego na złączkę. 
Instalację ogrzewania podłogowego za rozdzielaczami wykonać z rur tworzywowych, 
produkowanych z kopolimeru octanowego polietylenu PE-RT (LPE-Dowlex) opornego na 
wysokie temperatury, z zabezpieczeniem przed dyfuzją tlenu w postaci powłoki z alkoholu 
etylowinylowego (EVOH). Stosować elementy w typoszeregu średnic 16x2,0; 18x2,0mm 
Rodzaj rur oraz obszar ich zastosowania określono w Dokumentacji Projektowej. 
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2.3 Elementy grzewcze Jako elementy grzewcze w instalacji c.o. należy stosować grzejniki stalowe płytowe, wodne, 
klimakonwektory czterorurowe oraz posadzki grzewcze.  
Grzejniki płytowe powinny być wykonane z blachy stalowej najwyższej jakości zgodnej z 
normami EN 10130 i EN 10131 oraz EN 442. 
Profil płyty grzejnika powinien być stopniowany co 150 mm i posiadać kanały przewodzące 
czynnik grzewczy o szerokości 50 mm zapewniającej właściwą odporność na ewentualne 
zanieczyszczenia. 
Konwektor powinien być przytwierdzony do kanału przewodzącego czynnik grzewczy w co 
najmniej dwóch miejscach, dzięki czemu zapewniona jest właściwa trwałość połączenia, a 
przede wszystkim uzyskuje się w ten sposób należytą przestrzeń do odpowiednio intensywnej 
wymiany ciepła poprzez konwekcję. 
Grzejniki kolumnowe  z precyzyjnej rury stalowej i głowice z kompletnym spawaniem 
laserowym. Rury i głowice spłaszczone na stronach zewnętrznych dla podwyższenia mocy 
cieplnej. Brak spoin spawalniczych wewnątrz i na zewnątrz. Konstrukcja odpowiadająca 
wymaganiom BHP. Sprawdzone i zarejestrowane według normy EN 442. 
Ogrzewanie podłogowe należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1264 jako grzejnik 
płaszczyznowy typu A. System ogrzewania podłogowego wykonywanego metodą mokrą. 
Należy zastosować płyty styropianowe o grubości 50mm oraz zgrzewane spinki do 
mocowania orurowania.   
Typ oraz wielkości elementów grzejnych określono w Dokumentacji Projektowej.  
 

2.4  Zawory termostatyczne podwójnej regulacji Zawory termostatyczne podwójnej regulacji stanowią element regulacji instalacji centralnego 
ogrzewania. Montowane przed grzejnikami. Rodzaj oraz typ i nastawę wstępną zaworów 
termostatycznych określono w Dokumentacji Projektowej. 
 

2.5  Armatura odcinająca  Armatura odcinająca stanowi element instalacji c.o., na którą składają się zawory odcinające  
i zwrotne instalacji centralnego ogrzewania. Typ oraz rodzaj zastosowanych zaworów należy 
uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji, zastosowane zawory powinny spełniać 
parametry techniczne /ciśnienie i temperatura/ określone w Dokumentacji Projektowej. 
 

2.6  Armatura kontrolno-pomiarowa  Armatura odcinająca stanowi element wyposażenia instalacji c.o., na którą składają się 
manometry i termometry. Typ oraz rodzaj zastosowanej armatury kontrolno-pomiarowej 
należy uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji. Zakresy pomiarowe 
zastosowanej armatury kontrolno-pomiarowej powinny odpowiadać parametrom technicznym 
instalacji c.o. /maksymalne ciśnienie robocze p=6,0 bara; maksymalna temperatura pracy 
T=100OC/. 
 

2.7  Armatura regulacyjna Armatura regulacyjna ma na celu umożliwienie regulacji hydraulicznej instalacji po jej 
wykonaniu. W instalacji przewidziano zastosowanie zaworów precyzyjnej regulacji. Typ oraz 
nastawy wstępne zaworów określono w Dokumentacji Projektowej. 
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2.8  Filtr siatkowy  Filtr siatkowy jest urządzeniem służącym do wychwytywania zanieczyszczeń mechanicznych 
czynnika grzewczego. W instalacji c.o. należy stosować siatkowy o wymiarach oczek wkładu 
filtracyjnego 0,650,75mm. 
 

2.9 Pompy obiegowe /instalacji c.o., zasilania nagrzewnic wentylacji mechanicznej/ Pompa obiegowa jest urządzeniem służącym do wymuszenia obiegu czynnika w instalacji. 
Typy i rodzaje pomp obiegowych zostały dobrane do parametrów technicznych instalacji  
i określone w Dokumentacji Projektowej. 
 

2.10 Układ mieszający dla ogrzewania podłogowego. Przygotowanie wody grzejnej dla ogrzewania podłogowego realizowane będzie w trzech 
rozdzielaczach wyposażonych w układy pompowe wraz z niezbędną armaturą. Należy 
zastosować rozdzielacze mosiężne z wysokiej jakości mosiężnych profili 1”, wyposażone w: 
- w króćce przyłączeniowe z gwintem zewnętrznym ¾” (Eurokonus) o rozstawie 50mm, 
- rozstaw belek rozdzielaczowych 235mm, 
- zawory regulacyjne w dolnej belce, 
- zawory odcinające pod siłowniki elektryczne, 
- dwa zawory odpowietrzająco-spustowe, 
- komplet obejm mocujących z wkładką tłumiącą drgania, 
- dwa zawory odcinające 1”, 
- zawór termostatyczny ½”, 
- zawór regulacyjny ½”, 
- dwa termometry tarczowe, 
- by-pass z zaworem regulacyjnym, 
- bezdławnicową pompę. 
Lokalizacja rozdzielaczy została przedstawiona na rysunkach i rozwinięciach w 
Dokumentacji Projektowej. 

 
2.11 Izolacje termiczne Izolacje termiczne mają na celu zabezpieczenie elementów instalacji centralnego ogrzewania  

/z wyłączeniem elementów grzejnych/ przed oddawaniem ciepła do otoczenia. Rodzaj oraz 
grubość jak i miejsce zastosowania izolacji termicznych określono w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Dobór sprzętu powinien gwarantować jakość określoną w Dokumentacji Projektowej  
i Specyfikacji Technicznej oraz spełniać wszystkie warunki bezpieczeństwa BHP. Dobór 
sprzętu powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany 
jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym przez cały okres wykonywania robót. 
 
3.2. Sprzęt używany do wykonywania instalacji c.o. 
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Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
gwarantującego właściwą jakość robót: 

- wiertarka udarowa, 
- młot udarowy, 
- zaciskarka do rur, 
- giętarka do rur, 
- nożyce do obcinania rur z tworzywa sztucznego, 
- pompka ręczna lub agregat pompowy przystosowany do wykonywania prób 

ciśnieniowych, 
- rozwijak do rur ogrzewania podłogowego, 
- tacker do klipsów do mocowania rur ogrzewania podłogowego. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać 
bezpieczeństwu innym użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien 
dostosować się do obowiązujących obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów. 
 
4.2. Środki transportu 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu 
musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem prac na budowie. 
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- samochód skrzyniowy dostawczy, 
- samochód dostawczy, 
- przyczepa do przewożenia rur. 

Transport poszczególnych materiałów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami ich 
producentów. 
 
4.3 Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego oraz atestem zgodności z normą. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności  
i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia 
wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości należy przed wbudowaniem powiadomić 
Inspektora Nadzoru celem podjęcia decyzji o możliwości ich wykorzystania. 
 
4.4 Składowanie materiałów na budowie. 
Materiały małogabarytowe takie jak: grzejniki, zawory termostatyczne, armatura odcinająca, 
armatura kontrolno-pomiarowa powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych  
w sposób uporządkowany, zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do 
wbudowania. 
Izolację termiczną należy przechowywać w miejscach zadaszonych, nienarażonych na opady 
atmosferyczne a także promieniowanie słoneczne. 



 

41 
 

Magazynowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Rury należy układać na równym podłożu na podkładach drewnianych i przekładkach,  
w stosach do maksymalnej wysokości 1,2m. 
Rury powinny być składowane poziomo, na równym podłożu, tak aby unikać ich wyginania. 
Pomieszczenia, w których przechowywane są rury powinny być czyste, bez szkodliwych 
oparów. Rozmieszczenie rur powinien eliminować możliwość ich uszkodzeń mechanicznych 
np. przez przypadkowe nadepnięcie. 
Podczas ładowania, rozładowywania i składowania rury należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac przeładunkowych nie dopuszcza się 
stosowania lin stalowych. Rury nie mogą być zrzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą 
być przenoszone. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1  Wymagania ogólne 
Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, normami, warunkami 
technicznymi wykonania robót instalacyjnych oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót  
i harmonogram ich prowadzenia uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 
wykonywane. 
 

5.2 Montaż orurowania – roboty podstawowe, tymczasowe i towarzyszące. 
Istniejącą instalację centralnego ogrzewania należy zlikwidować wraz z istniejącymi 
elementami grzejnymi. 
 

5.2.1 Przewody z rur stalowych zaciskanych. 
Rury stalowe należy łączyć techniką zaciskową za pomocą kształtek systemowych 
kielichowych z pierścieniem uszczelniającym umieszczonym fabrycznie wewnątrz kielicha. 
Zaciśnięcia rury i kształtki wykonuje się przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego 
celu narzędziem. W zależności od wymiarów rur, połączenie zaciskowe należy wykonać przy 
użyciu szczęk zaciskowych lub opasek zaciskowych.  Cięcie rur - Rury należy przecinać prostopadle do osi obcinakiem krążkowym. 

Dopuszcza się stosowanie innych narzędzi takich jak piły ręczne i elektryczne, 
przeznaczone do cięcia stali węglowej lub nierdzewnej, pod warunkiem zachowania 
prostopadłości cięcia i nie uszkodzenia obcinanych krawędzi. Niedopuszczalne jest 
łamanie nadciętych kawałków rur. Do cięcia nie należy używać palników i tarcz 
tnących. Przy wymiarowaniu długości do obcięcia należy pamiętać o uwzględnieniu 
głębokości wsunięcia rury w kształtki.  Fazowanie (gratowanie) - Używając ręcznego lub elektrycznego fazownika (dla 
większych średnic półokrągłego pilnika do stali) należy sfazować zewnętrzną 
i wewnętrzną krawędź obciętej rury usuwając wszelkie zadziory, mogące uszkodzić 
O-Ring w czasie montażu. Usunąć również opiłki znajdujące się na i w rurze, które 
mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia korozji punktowej.  Zaznaczenie głębokości wsunięcia - Aby osiągnąć właściwą wytrzymałość połączenia 
należy zachować odpowiednią głębokość wsunięcia rury w kształtkę. Wymaganą 
długość wsunięcia zaznaczyć na rurze (lub kształtce z bosym końcem) markerem. 
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Po wykonaniu zaprasowania zaznaczenie musi być widoczne tuż przy krawędzi 
kształtki. Głębokość wsunięcia rury w kształtkę i minimalną odległość między 
kształtkami należy zachować zgodnie z wytycznymi producenta.  Kontrola - Przed montażem należy wzrokowo skontrolować obecność i stan 
właściwego O-Ringu. Sprawdzić też czy nie ma opiłków i innych zanieczyszczeń 
na rurze i w kształtce, mogących uszkodzić uszczelnienie w fazie wsuwania rury. 
Upewnić się, czy odległość między sąsiednimi kształtkami nie jest mniejsza niż 
dopuszczalna.  Zamontowanie rury złączki - Przed wykonaniem zaprasowania rurę należy osiowo 
wsunąć w złączkę na oznaczoną głębokość (dopuszczalny jest lekki ruch obrotowy). 
Stosowanie olejów, smarów i tłuszczy w celu ułatwienia wsunięcia do rury jest 
zabronione (dopuszcza się wodę lub roztwór mydła – zalecane w przypadku próby 
ciśnieniowej sprężonym powietrzem). W przypadku jednoczesnego montażu wielu 
połączeń (na zasadzie wsunięcia rur w kształtki), przed operacją zaprasowania 
każdego kolejnego złącza należy skontrolować zaznaczoną na rurze głębokość 
wsunięcia. Podczas montażu instalacji należy uwzględnić konstrukcję i wymiary 
szczęk zaciskowych poprzez zapewnienie minimalnych odległości montażowych 
między rurami i przegrodami budowlanymi.  Zaprasowywanie - Przed rozpoczęciem procesu zaprasowywania należy zapoznać się 
z instrukcją narzędzi i sprawdzić ich sprawność. Wymiar szczęki prasującej należy 
zawsze dobierać do średnicy wykonywanego połączenia. Połączenia omyłkowo 
niezaprasowane, ze względu na specjalną konstrukcję O-Ringów LBP (funkcja 
„wyciek przed zaprasowaniem”), będą sygnalizowane już w trakcie napełniania wodą 
instalacji. Po zlokalizowaniu wycieku wystarczy wykonać zaprasowanie połączenia. 
Zalecane jest stosowanie zaciskarek i szczęk prasujących dostarczanych 
kompatybilnych  z wybranym systemem.  Zaprasowywanie złączek - Szczęka prasująca powinna zostać założona na złączce 
w taki sposób, aby wykonane w niej wcięcie dokładnie obejmowało wypukłą część 
kształtki (miejsce osadzenia w kształtce O-Ringu). Po uruchomieniu zaciskarki proces 
zaprasowywania odbywa się automatycznie i nie może być zatrzymany. Jeśli z jakichś 
przyczyn zaprasowywanie zostanie przerwane, połączenie należy zdemontować 
(wyciąć) i wykonać nowe w prawidłowy sposób. Dla zaprasowania złączek np. 
Kan-therm Steel o średnicy 64 mm należy stosować dedykowane narzędzia.  Zaprasowywanie złączek 76,1mm – przygotowanie szczęki - Do zaprasowania 
największych średnic (76,1; 88,9; 108; 139; 168) stosuje się specjalne szczęki 
czterodzielne.  Zakładanie szczęki na kształtkę - Rozłożoną szczękę założyć na kształtkę. Szczęka 
posiada specjalny rowek, w który należy wpasować kołnierz kształtki.   Zabezpieczenie szczęki na kształtce - Po poprawnym zamocowaniu szczęki 
na kształtce należy ją ponownie zabezpieczyć poprzez maksymalne wciśnięcie 
sworznia. W tym momencie szczęka jest gotowa do podłączenia zaciskarki.  Podłączenie zacisk arki do szczęki - Bezwzględnie należy dopilnować aby ramiona 
zaciskające urządzenia były wsunięte do końca, w specjalne miejsca w szczęce. 
Miejsca maksymalnego wsunięcia są zaznaczone na ramionach urządzenia. Tak 
podłączona zaciskarka może zostać uruchomiona w celu dokonania pełnego 
zaprasowania połączenia.  Zaprasowywanie - Czas wykonania pełnego zaprasowania wynosi ok. 1 min. 
Po uruchomieniu zaciskarki proces zaprasowania odbywa się automatycznie i nie 
może być zatrzymany. Jeśli z jakichś przyczyn proces zaciskania zostanie przerwany, 
połączenie należy zdemontować (wyciąć) i wykonać nowe w prawidłowy sposób. 
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Po dokonaniu zaprasowania zaciskarka samoczynnie powróci do pierwotnego 
położenia. Wówczas należy wyciągnąć ramiona zaciskarki ze szczęki. Aby zdjąć 
szczękę z kształtki należy ją ponownie odbezpieczyć poprzez wyciągnięcie sworznia 
i rozłożyć.  Gięcia rur systemowych można dokonywać tylko na „zimno” za pomocą giętarek 
ręcznych, hydraulicznych lub elektrycznych. Promień minimalnego gięcia 3,5 x d (d – 
średnica zewnętrzna rury). Niedopuszczalne jest gięcie rur na „gorąco” ze względu na 
możliwość uszkodzenia powłoki cynkowej rur. Nie zaleca się gięcia rur na „zimno” 
powyżej średnicy Ø28mm.  Kształtki przejściowe gwintowane należy mocować tak, aby na połączenia  zaciskowe 
nie były przenoszone siły skręcania, ani zginania. Do uszczelniania gwintów ze stali 
nierdzewnej należy stosować konopie oraz bezchlorkowe środki uszczelniające lub 
taśmy uszczelniające z tworzywa sztucznego. Taśmy uszczelniające z teflonu nie 
nadają się do uszczelniania połączeń gwintowanych ze stali nierdzewnej.  Rozstaw obejm rurowych - rury ocynkowane zewnętrznie wynosi max: 

 
Średnica 

zewnętrzna Pionowo/Poziomy 
[mm] [m] 

15 1,25 
18 1,50 
22 2,00 
28 2,25 
35 2,75 
42 3,00 
54 3,50 
64 3,75 

66,7 4,00 
76,1 4,25 

  Instalację ogrzewania zaprojektowano z uwzględnieniem wydłużeń cieplnych. 
Usytuowanie punktów stałych i przesuwnych przedstawiono w Dokumentacji 
Projektowej.  Odległości rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji 
rurociągów izolowanych od powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej: 
- dla rur średnicy do 40mm – 30mm, 
- dla rur średnicy ponad 40mm – 50mm.  Instalację chłodniczą należy prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku punktów 
spustowych. 
 

 
5.2.2 Przewody z rur wielowarstwowych: 

- Podstawową techniką łączenia rur technika zaciskowa Push z nasuwanym mosiężnym 
pierścieniem. Do przyłączania rur do urządzeń i armatury można też stosować 
połączenia zaciskowe skręcane. 

- Połączenia zaciskowe Push z pierścieniem nasuwanym - Złączki w systemie Push 
posiadają specjalnie wyprofilowane króćce (bez dodatkowych uszczelnień), które 
wkłada się w rozszerzony wcześniej koniec rury a następnie nasuwa na połączenie 
mosiężny pierścień. Rura zaciśnięta jest promieniowo na króćcu złączki w kilku 
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miejscach. Taki sposób połączenia umożliwia prowadzenie instalacji w przegrodach 
budowlanych (w szlichcie podłogowej i pod tynkiem) bez żadnych ograniczeń.  

- Do wykonywania połączeń Push należy używać wyłącznie systemowych narzędzi.  
- Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z instrukcjami obsługi narzędzi. 
- Montaż połączeń Push:  Rurę uciąć prostopadle do osi na wymaganą długość za pomocą nożyc do rur 

z tworzyw sztucznych. Nie dopuszcza się innych narzędzi lub nożyc 
niesprawnych (tępych lub wyszczerbionych).  Nałożyć pierścień na rurę wewnętrznie sfazowanym końcem od strony 
kształtki.  Rozpierak akumulatorowy lub ręczny uzbroić w głowicę odpowiednią 
do rodzaju rury oraz o odpowiedniej średnicy. Rozparcie (kielichowanie) rury 
rozpierakiem wykonać w trzech fazach - I – rozparcia niepełne, obrót 
rozpieraka o 30°; II – rozparcia niepełne, obrót rozpieraka o 15°; III – 
rozparcie rury pełne.  W temperaturach poniżej 5 °C zaleca się miejscowe ogrzanie rozpieranej 
końcówki ciepłym (do 90°C) powietrzem lub wodą. Pierścień zaciskowy nie 
może znajdować się w strefie kielichowania rury.  Bezpośrednio (!) po kielichowaniu wsunąć złączkę w rurę do ostatniego 
zgrubienia na króćcu kształtki (nie dosuwać rury do kołnierza kształtki!). Nie 
stosować środków poślizgowych.   Pierścień nasunąć przy użyciu praski ręcznej, hydraulicznej z napędem 
nożnym lub praski akumulatorowej. Kształtki mogą być chwytane wyłącznie 
za kołnierze. Nie wolno nasuwać jednocześnie dwóch pierścieni. Przed 
procesem nasuwania należy uzbroić szczęki praski we właściwe wkładki.  Po dosunięciu pierścienia do kołnierza kształtki należy przerwać proces 
nasuwania. Połączenie jest gotowe do próby ciśnieniowej. 

- Montaż kształtek wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 
 

5.3 Montaż elementów grzejnych – roboty podstawowe 
5.3.1 Montaż grzejników 

- Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić poziomo w płaszczyźnie równoległej 
do powierzchni ścian. 

- Minimalne odstępy grzejników stalowych płytowych od elementów budowlanych: 
 

Minimalny odstęp [cm] 
Od ściany za 
grzejnikiem 

Od ściany 
bocznej we 

wnęce 
Od podłogi Od 

podokiennika Od sufitu 

5,0 
15,0 (25,0 – 

od strony 
armatury 
grzejnika) 

7,0 7,0 30,0 

 
- Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu 

zakończenia robót wykończeniowych. 
- Podejścia do grzejników zasilanych od dołu wykonać ze ściany. 
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5.3.2 Wykonanie posadzki grzejnej. 
- Posadzka grzejna w ogrzewaniu podłogowym pełni rolę grzejnika. Wszystkie wyroby, 

użyte do wykonania ogrzewania podłogowego powinny składać się na jednolity system 
oraz być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu. 

- Rury grzewcze należy ułożyć w układzie ślimakowym z zachowanie stref brzegowych, 
które zostały przedstawione w Dokumentacji Projektowej. 

- Pętli grzewczych nie należy układać pod elementami wyposażenia pomieszczeń 
zabudowanych na stałe. 

- Podczas układania pętli (zwłaszcza w układzie meandrowym), z określonym rozstawem, 
należy pamiętać o zachowaniu promienia gięcia rur. Przy małym rozstawie, aby 
zachować zarówno rozstaw jak i wymagany promień gięcia, łuk zmiany kierunku należy 
kształtować w formie litery „omega”. 

 
5.3.2.1 Wymagania dotyczące szczelin dylatacyjnych. - Szczeliny dylatacyjne powinny być rozmieszczone zgodnie z rysunkami Dokumentacji 

Projektowej.  
- W przypadku stosowania twardych okładzin takich jak płytki ceramiczne, parkiet itp, 

dylatacje muszą być wyprowadzone aż do wierzchniej krawędzi okładziny. Taką samą 
zasadę zaleca się dla miękkich okładzin (okładziny z tworzywa sztucznego lub 
wykładziny), aby uniknąć pofałdowań lub wgłębień.  

- Dylatacją brzegową należy oddzielić wszystkie miejsca styku (musi być zachowany 
odstęp min. 5 mm) płyty grzewczej z pionowymi przegrodami budowlanymi (ścianami, 
słupami). Dylatacje należy wykonać również na całej długości progów otworów 
drzwiowych. 

- Jako izolację brzegową należy stosować systemową taśmę przyścienną z pianki 
polietylenowej 8×150 z wykładanym na izolację termiczną fartuchem z folii PE, 
chroniącym przed wnikaniem jastrychu. Taśma powinna być układana od podłoża 
nośnego podłogi ponad planowany górny poziom wykładziny a po wykonaniu wylewki 
przycięta na odpowiednią wysokość (równo z wylewką w przypadku wykładzin 
elastycznych).  

- Podział pól grzewczych szczelinami dylatacyjnymi należy przewidzieć zgodny z 
Dokumentacją techniczną. 

- Rury tworzące pętle grzewcze nie mogą przechodzić przez dylatację. Tranzytowe 
rurociągi zasilające poszczególne wężownice, które muszą przecinać szczelinę 
dylatacyjną, należy chronić przed uszkodzeniem poprzez umieszczenie ich 
w specjalnych profilach dylatacyjnych składających się z taśmy ze spienionego PE, 
szyny profilowanej i rur osłonowych o długości 40 cm (końcówki tych rur należy 
zabezpieczyć przed dostaniem się płynnego jastrychu).  

 
5.3.2.2 Jastrych grzewczy. - należy wyznaczyć ciągi komunikacyjne przez rozłożenie trapów (np. z desek), aby 

chronić ułożone rury przed uszkodzeniem, 
- przed przystąpieniem do układania jastrychu dokonać próby ciśnieniowej wężownic 

zakończonej protokołem wykonania i odbioru próby zgodnie z wytycznymi producenta,  
- podczas układania jastrychu utrzymywać w rurach ciśnienie min. 3 bary (zalecane 6 

bar), 
- zapewnić w pomieszczeniu temperaturę układania nie niższą niż 5°C, 
- chronić przed gwałtownymi zmianami warunków otoczenia (przeciągami, opadami, 

nasłonecznieniem), 
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- zapewnić warunki dla wykonania prawidłowej dylatacji płyt grzejnych zgodnie 
z opisanymi wcześniej zasadami,  

- przed rozpoczęciem układania należy zapewnić całkowitą szczelność płyt izolacji 
termicznej i dylatacji chroniącą przed wnikaniem płynnego jastrychu, 

- płyta grzejna nie może mieć kontaktu z elementami konstrukcyjnymi budynku,  
- zapewnić prawidłowe warunki pielęgnacji i wygrzewania płyty zgodnie z wytycznymi 

i procedurami określonymi przez producenta, 
- przed układaniem wykładzin sprawdzić wilgotność jastrychu, 
- Przy określaniu grubości jastrychu należy kierować się następującą zasadą: 

hpos= 45 + dzew rury + 2 (mm) 
- Grubość jastrychu i jego rodzaj należy zawsze uzgadniać z konstruktorem obiektu!!! 

 
5.3.2.3 Montaż i uruchomienie rozdzielacza z układem mieszającym. - Podłączanie i regulacja pompy - Pompa nie wymaga żadnej obsługi w czasie pracy. 

Żądane charakterystyki przepływu otrzymuje się poprzez zmianę prędkości obrotowej 
silnika trójpołożeniowym przełącznikiem umieszczonym na skrzynce elektrycznej. 
Zmiany można dokonywać podczas pracy pompy. Pompa powinna pracować z 
wydajnością zapewniającą prawidłową pracę instalacji grzewczej – przepływy i 
wysokości dla pomp obiegowych podano w Dokumentacji Projektowej. Przed 
uruchomieniem pompy cała instalacja musi być wypełniona wodą, a pompa 
odpowietrzona. Nie należy dopuścić do pracy pompy na "sucho".  

- Montaż i uruchomienie siłownika na zaworach w górnej belce rozdzielacza – Odkręcić 
kapturek regulacji ręcznej. Nałożyć na zawór etykietę z danymi pomieszczenia (etykieta 
jest w komplecie z siłownikiem). Nakręcić adapter siłownika M28x1,5. Podłączenie 
(kalibrację) siłownika wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Zastosować 
siłowniki systemowy w wersji 24V NC 

- Siłowniki elektryczne wystêpuj¹ w dwóch wersjach: 24V (K-600701) i 230V (K-
600700). Si³ownik dzia³a w funkcji 

- Uruchamianie układu - Po wykonaniu wszystkich połączeń hydraulicznych układu i 
elektrycznych pompy, napełnić instalację wodą. Otworzyć zawór termostatyczny ZT, 
otworzyć całkowicie zawory w górnej i dolnej belce rozdzielacza, otworzyć zawory 
kulowe przy pompie, zamknąć zawór regulacyjny ZR. W przypadku montażu 
siłowników na wszystkich obwodach wężownic należy wykonać regulację zaworu by-
pass (otwarcie – ¼ obrotu). Odpowietrzyć i uruchomić pompę, odpowietrzyć instalację 
ogrzewania podłogowego (w sytuacji opisanej woda krąży przez pompę i wężownice 
ogrzewania podłogowego, ewentualnie by-pass). W źródle ciepła nastawić i uzyskać 
temperaturę obliczeniową wody dla grzejników oraz przepływ przez grzejniki. 
Nastêpnie wykonując odpowiednią ilość obrotów w kierunku otwarcia zaworu 
regulacyjnego ZR, dokonać nastawy tego zaworu i uzyskać żądaną wartość temperatury 
zasilenia ogrzewania podłogowego. Regulację zawora ZR należy wykonać zgodnie z 
wytycznymi producenta. 

- Regulację zaworów w dolnej belce rozdzielacza wykonuje się, w celu uzyskania 
żądanych przepływów w wężownicach. Po wyregulowaniu zaworów na dolnej belce i 
regulacji końcowej zaworu ZR, założyć na zawór termostatyczny ZT głowicę z 
czujnikiem przylgowym lub siłownik elektryczny (wariant sterowania termostatem).  

  
5.3.2.4 Konstrukcja ogrzewania podłogowego. - Układanie ogrzewania podłogowego należy rozpocząć po montażu stolarki okiennej, 

drzwiowej i zakończeniu prac tynkarskich. Prace prowadzić w temperaturze powyżej 
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+5°C. Jeśli podłoga ułożona jest na podłożu leżącym na gruncie, przed położeniem 
izolacji akustycznej i termicznej należy wykonać izolację przeciwwilgociową. 

- Podłoże przed ułożeniem płyt systemowych musi być suche, czyste, płaskie i równe. 
W razie potrzeby należy usunąć zanieczyszczenia i wyrównać różnicę poziomów (masą 
szpachlową lub zaprawą wyrównującą). 

- Zamontować szafkę instalacyjną i systemowy rozdzielacz z układem mieszającym pętli 
grzewczych. 

- Rozłożyć wzdłuż ścian, słupów, ościeżnic itd. taśmę przyścienną z fartuchem foliowym.  
- Jeśli jest wymagana, ułożyć na całej powierzchni izolację akustyczną lub dodatkową 

izolację termiczną. 
- Rozwinąć wzdłuż ściany rolę izolacji termicznej z folią metalizowaną lub laminowaną.  
- Kolejne pasy izolacji układać na styk wykładając wystające zakładki folii na sąsiednie 

płyty. Należy zachować zgodność linii siatki z sąsiednimi pasami izolacji. Miejsca styku 
wszystkich krawędzi uszczelniać samoprzylepną taśmą w miarę postępu układania 
kolejnych pasów. 

- Powierzchnie we wnękach, ościeżnicach uzupełniać niewykorzystanymi fragmentami 
rolek (uszczelniając krawędzie styku taśmą).Wyłożyć na płyty fartuch z folii PE 
przymocowany do taśmy przyściennej i uszczelnić taśmą samoprzylepną. 

- Rozpoczynając od rozdzielacza przystąpić do układania rur grzewczych na izolacji.. 
Rury można układać w sposób ślimakowy z rozstawem zgodnym z Dokumentacją 
Techniczną i skokiem 5 cm wykorzystując nadruk na folii do ich równego prowadzenia. 
Przy zmianie kierunku należy pamiętać o dopuszczalnym promieniu gięcia rury. 

- Rury mocowane są do izolacji tworzywowymi spinkami ręcznie lub przy pomocy 
przyrządu – tackera, znacznie przyspieszającego pracę. 

- Rury na podejściu pod rozdzielacz należy prowadzić w tworzywowych łukach. Dla 
uniknięcia przegrzewania jastrychu w miejscach zagęszczenia rur (w pobliżu 
rozdzielacza), należy je prowadzić w rurach osłonowych lub izolacji termicznej. 

- W przypadku konieczności podziału pól grzewczych szczelinami dylatacyjnymi, 
zamocować na płytach, na linii podziału, profil dylatacyjny z samoprzylepną stopką. 
Przechodzące przez profil rury tranzytowe prowadzić w tulejach ochronnych długości 
około 40 cm.  

- Wykonać ciśnieniową próbę szczelności ułożonych wężownic zgodnie z zasadami 
obowiązującymi dla ogrzewań płaszczyznowych (zgodnie z wytycznymi producenta 
systemu). Po próbie pozostawić rury pod ciśnieniem (min. 3 bary). 

- Powierzchnię z ułożonymi rurami pokryć wylewką jastrychową o grubości 
i parametrach przewidzianych w projekcie. Po związaniu jastrychu przystąpić do jego 
pielęgnacji (wygrzewania) zgodnie z wytycznymi producenta systemu a następnie, 
po sprawdzeniu wilgotności jastrychu, do układania wykładziny podłogowej. 
 

 
5.4. Montaż armatury – roboty podstawowe. 

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

- Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. 

- Zawory odcinające, zwrotne, regulacyjne oraz odpowietrzniki i armaturę kontrolno-
pomiarową należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla 
obsługi i kontroli. 

- Zawór bezpieczeństwa należy montować w pozycji pionowej, zwracając uwagę na 
kierunek strzałki na korpusie zaworu, ujście rury wyrzutowej powinno być umieszczone 
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tak, aby zapewniać bezpieczeństwo obsługi. Maksymalna długość rurociągu 
wyrzutowego zgodnie z instrukcją montażu  

- Automatyczne odpowietrzniki należy montować w pionie. 
- Montaż armatury kontrolno-pomiarowej należy przeprowadzić zgodnie z warunkami 

podanymi w instrukcji producenta. 
- Termometry należy instalować w miejscach dostępnych i nie narażonych na drgania. 

5.5. Montaż pomp obiegowych – roboty podstawowe. 
- Montaż pompy obiegowej instalacji c.o. wykonać ściśle z wytycznymi producenta. 

 
5.8. Montaż izolacji – roboty podstawowe. 

- Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

- Powierzchnia rurociągu powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania 
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami 
itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzona powłoką 
antykorozyjną. 

- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być, suche, czyste  
i nie uszkodzone, a sposób składowania na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 
5.9. Zabezpieczenia p.poż. – roboty podstawowe. 

- Przejścia przewodów przez ściany pomieszczeń wydzielonych ogniowo oraz przez 
przegrody o wymaganiach odporności ogniowej należy zabezpieczyć systemowo np. za 
pomocą powłoki ogniochronnej.. 

- Powłoką należy pokryć rurę na długości 40 cm z każdej strony przejścia przez 
przegrodę, następnie otwór wypełnić zaprawą ogniochronną. Grubość warstwy po 
wyschnięciu nie powinna być mniejsza niż 2 mm. Po wykonaniu zabezpieczenia na rurę 
założyć izolację termiczną. 

- Montaż zabezpieczeń należy wykonać ściśle z wytycznymi producenta tak, aby 
przejście przez przegrody posiadało odporność ogniową co najmniej taką, jak przegroda 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 6.1. Wymagania ogólne Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna  
z Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do prób odbiorowych i odbioru robót zanikających Wykonawca 
powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inspektora Nadzoru  
o rodzaju i terminie zgłaszanych obiorów. Zgłoszenie odbiorów wykonawca powinien 
potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy 
Po pozytywnym zakończeniu prób i odbiorów robót Wykonawca jest zobowiązany do 
sporządzenia protokołów odbioru robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz 
dokonania wpisu do Dziennika Budowy o wyniku odbioru robót. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu : 

- użycia właściwych materiałów i urządzeń, 
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- prawidłowości wykonanych połączeń, podpór, wydłużek, armatury, prowadzenia 
instalacji, 

- jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- wielkości spadków przewodów, 
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych, 
- prawidłowości wykonania odpowietrzeń, przejść przez przegrody budowlane, 
- prawidłowości przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
- jakości wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej,  
- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną, 
- badania szczelności przewodów, próby, rozruch. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru 
wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych 
dokumentów nie mogą być wbudowane. 
 
6.3. Badania po wykonaniu robót instalacyjnych 
6.3.1. Regulacja działania 

- Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach 
instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego grzejnikowego, przy zastosowaniu 
nastawnych elementów regulacyjnych w zaworach z podwójną regulacją powinna być 
przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w 
stanie zimnym. 

- Wszystkie zawory odcinające muszą być całkowicie otwarte; ponadto należy 
skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. 

- Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonania odbioru poprawności 
działania należy dokonać pomiarów w następujący sposób:  pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego 

dokładność pomiaru 0,5OC /termometr należy umieścić w miejscu zacienionym 
na wysokości 1,5m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2m od budynków/,  pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających 
dokładność pomiaru 0,5OC,  pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za 
pomocą termomanometrów,  pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą 
termometrów zapewniających dokładność pomiaru 0,5OC /termometry należy 
zabezpieczyć przed wpływem promieniowania, umieścić na wysokości 0,5m nad 
podłogą w środku pomieszczenia, a przy większych pomieszczeniach w kilku 
miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie 
przekraczała 2,5m, a odległość między punktami pomiarowymi – 10m/,  pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach 
pośrednio za pomocą termometrów dotykowych. 

- W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy:  przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie 
przepływów wody przez piony i grzejniki. 
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6.3.2. Badania szczelności na zimno 
- Badanie szczelności na zimno należy wykonywać przy temperaturze zewnętrznej 

niższej od 0OC. 
- Badania szczelności powinny być wykonywane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 

robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót budowlanych 
wymaga zakrycia bruzd i kanałów przed całkowitym zakończeniem montażu, wówczas 
należy przeprowadzić badanie szczelności części instalacji. 

- Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalacje lub jej część podlegającą 
próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. 

- Na 24 godz. /gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5OC/przed rozpoczęciem 
badania szczelności instalacji powinna być napełniona wodą i dokładnie odpowietrzona. 
W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz 
skontrolować szczelność połączeń przewodów i in. przy ciśnieniu statycznym słupa 
wody w instalacji. 

- Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy odłączyć 
naczynie wzbiorcze, a następnie podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompki 
ręcznej podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompka musi być wyposażona w 
zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz manometr tarczowy 
/o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego/. 

- Wartość ciśnienia próbnego wynosi pr+0,2, lecz co najmniej 0,4 MPa /pr – maksymalne 
ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji/. 

- Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20min:  manometr nie wykaże spadku ciśnienia,  nie stwierdzono przecieków ani roszenia, szczególnie na połączeniach i szwach. 
- Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem 

przypadków, gdy zachodzi konieczność dokonania napraw. W takich sytuacjach 
dopuszcza się opróżnienie tylko tej części zładu, gdzie wykonywane będą prace 
naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych prac. 

- Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury 
zewnętrznej należy zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. 

 
6.3.3. Badania szczelności i działania w stanie gorącym 

6.3.3.1 Próba szczelności instalacji c.o. 
- Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu 

pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz 
po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. 

- Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła,  
w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz 
nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 

- Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien 
być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godz. 

- Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie 
zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za 
pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu 
stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

- W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, należy – po próbie 
szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym – poddać instalację 
dodatkowej obserwacji. Instalację taką nożna uznać za spełniającą wymagania 
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szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbędne 
uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 
 

6.3.3.2 Próba szczelności pętli ogrzewania podłogowego 
Przed wykonaniem próby szczelności należy układ grzewczy napełnić wodą i dokładnie 
odpowietrzyć. Po napełnieniu i odpowietrzeniu układu dobrze jest odczekać kilka godzin aby 
ustabilizowała się temperatura wody w układzie. 
Próbę szczelności wykonuje się na 1,5 krotność ciśnienia roboczego min 6 bar , max 10 bar. 
Do próby szczelności należy używać manometrów o średnicy tarczy nie mniejszej niż  
150 mm. 
Po napełnieniu i odpowietrzeniu układu należy wytworzyć ciśnienie próbne np. 6 bar. Po 
dwóch godzinach gdy nastąpi spadek ciśnienia na skutek rozciągliwości rur należy podnieść 
ciśnienie próbne do wartości wyjściowej. 
Należy odczekać 12 godzin i sprawdzić ciśnienie. 
Wynik próby jest pozytywny jeśli spadek ciśnienia jest nie większy niż 0,1 bar/godzinę i nie 
zaobserwowano nigdzie wycieku wody z instalacji. 
Po zakończeniu próby należy obniżyć ciśnienie do wartości ciśnienia roboczego i zostawić 
układ w takim stanie na czas wykonywania jastrychów. Podczas wykonywania jastrychów 
należy obserwować manometr kontrolny aby mieć pewność że podczas tych prac nie zostały 
uszkodzone rurociągi. 
Po przeprowadzeniu próby należy sporządzić pisemny protokół. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT  
Jednostki obmiaru robót : 
m2 (metr kwadratowy) – wykonanych i odebranych izolacji termicznych, 
m (metr) – wykonanej i odebranej instalacji c.o. oraz robót murowych i demontażowych,  
kpl. (komplet) – komplet wykonanych  i odebranych urządzeń tj. pompa obiegowa instalacji 
c.o.,  
szt. (sztuka) – termometry, manometry, naczynie wzbiorcze, zaworu bezpieczeństwa, filtr 
siatkowy, szafki rozdzielaczowe podtynkowe, zawory odcinające,  regulacyjne, 
termostatyczne, odpowietrzniki automatyczne, grzejniki, 
otwór – wykonanie przebić dla przewodów instalacji c.o., 
układ – wykonanie próby szczelności instalacji c.o.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót zgodnie z Warunkami Ogólnymi Odbioru Robót opartymi jest na procentowym 
wykonaniu danej instalacji w bieżącym okresie rozliczeniowym /zgodnie z umowa zawartą 
pomiędzy Inwestorem, a wykonawcą/. Przerób procentowy ustalany jest w konsultacji z 
Inspektorem Nadzoru i potwierdzany odpowiednim protokołem. 
 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
Cena  jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- zakres zaawansowania robót instalacyjno-montażowych /zgodnie z umową zawartą   
  pomiędzy Inwestorem, a wykonawcą/, 



 

52 
 

- wykonanie prób szczelności, uruchomienie, regulacja zgodnie z pkt. 6 niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.   
PN-82/B-02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych  pomieszczeń  w budynkach. 
PN-82/B-02403 – Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. Ogrzewnictwo. 
Odpowietrzenie instalacji  ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-85/B-02421– Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania. 
PN-91/M-75003 – Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania przy 
odbiorze. 
PN-91/M-75009 – Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania. 
PN-90/75010 – Termostatyczne zawory. Wymagania i badania. 
BN-76/8860-01 – Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych. 
BN-76/8860-03 – Elementy  mocujące rurociągi. Zawiesia do rur. 
PN-93/B-02023 – Izolacja cieplna. Warunki  wymiany ciepła i właściwości  materiałów.            
PN-91/B-02414. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-92/M-74101 – Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
PN-80/H-74219 – Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania. 
PN-74/H-74200 – Rury stalowe ze szwem gwintowane.  
PN-76/H-34392 – Łączniki  z żeliwa ciągliwego. 
PN-91/B-02421 – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego  
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
Urządzenia ciśnieniowe. Wymagania ogólne. DT-UC-90/WO Wydawnictwo Prawnicze, 
Warszawa 1991. 
PN-91/B-02415 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania. 
PN-93/C-04607 – Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody. 
PN-82/M-74101 – Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania. 
PN-B-02414:1999 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego  
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi” 
PN-B-02421:2000 - „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury  
i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze” 
Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych- część II- Instalacje 
sanitarne. 
Warunkii techniczne wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych. 
Wymagania Techniczne COBRTI Instal – zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych. 
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 ST-S-02/3 
 INSTALACJA WENTYLACJI  

MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI  
CPV 45331200 

 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z budową instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  
w budynku według opracowania „Projekt Wykonawczy dla odbudowy i przebudowy budynku 
Teatru w ramach zadania rewitalizacja Ruin Teatru Miejskiego w Gliwicach. 
 

1.2.  –  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót objętych Dokumentacją Projektową. 
 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich instalacji zgodnie z punktem 1.1.  
 

1.4. Zgodność Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacją Techniczną. Specyfikacja techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przedłożone Wykonawcy 
przez Inwestora stanowią część Kontraktu. Wymagania określone w jednym dokumencie, 
który stanowi część Kontraktu są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były 
zawarte w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się  
w dokumentacji i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który zdecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 
 

1.5. Określenia podstawowe Użyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć 
następująco:  Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna - Zespół urządzeń zapewniający 

doprowadzenie wymaganej ilości powietrza zewnętrznego do wentylowanych 
pomieszczeń /instalacja klimatyzacyjna zapewnia utrzymanie wymaganej temperatury lub 
temperatury i wilgotności w pomieszczeniu; instalacja nawiewno – wywiewna polega na 
usunięciu powietrza zużytego i dostarczeniu świeżego o odpowiednich parametrach/.  Centrala klimatyzacyjna - Zastosowanie centrali klimatyzacyjnej ma na celu obróbkę 
cieplną i higieniczną powietrza nawiewanego później do pomieszczeń. W Dokumentacji 
Projektowej określono parametry techniczne urządzeń.  Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza.  Chłodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i 
ewentualnie do osuszania powietrza.  Odzyskiwanie ciepła - Wykorzystanie ciepła (chłodu) zawartego w powietrzu 
wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło (chłód) przez instalację 
wentylacyjną. 
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 Przepustnica - Zespół wbudowany w centralę lub kanał wentylacyjny, pozwalający na 
zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporów przepływu.   Regulator przepływu powietrza – urządzenie, służące do regulowania strumienia 
powietrza w instalacji lub jej fragmencie za pomocą sterowanej siłownikiem przepustnicy 
Regulatory sterowane czujnikami jakości powietrza (dwutlenku węgla lub temperatury). 
W Dokumentacji Projektowej określono parametry techniczne urządzeń.  Tłumik powietrza - Element wbudowany w kanał wentylacyjny, mające na celu 
zmniejszenie hałasu, przenoszonego przez powietrze w kanałach.  Klapa pożarowa - Zespól umieszczony w kanale wentylacyjnym, zapobiegający 
przenoszenia się ognia i dymu z jednej strefy pożarowej do drugiej lub zabezpieczająca 
przejście przewodu przez elementy oddzielenia pożarowego.  Wywiewnik - Kratka ścienna lub sufitowa służąca do usuwania /wywiewania/ 
powietrza z pomieszczenia.  Nawiewnik - Kratka ścienna lub sufitowa służąca do nawiewu powietrza do 
pomieszczenia. 

 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca powinien wykazać się zatrudnieniem personelu posiadającego odpowiednie 

przygotowanie zawodowe, a osoba pełniąca funkcję kierownika robót /nadzorująca 
wykonywanie robót instalacyjnych/ powinna posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie niezbędnym do wykonywanych 
robót instalacyjnych oraz posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności od Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz 
posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również jak również co najmniej 
jeden z niżej wymienionych dokumentów: 

- Atest, 
- Certyfikat, 
- Aprobata Techniczna, 
- Certyfikat zgodności. 

Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie użyte materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej. 
Materiały zastosowane w instalacji muszą być wykonane w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie ognia. 
Jeżeli wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace wykonawcze, to materiały użyte przez 
podwykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji Technicznej. 
 

2.2. Przewody wentylacji mechanicznej. Przewiduje się wykonanie przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z następujących 
materiałów:  Z blachy lub taśmy stalowej ocynkowanej 
Z płyt z mocno sprasowanej wełny szklanej, o gęstości 85 kg/m3 oraz grubości 25mm i 40 
mm, związanej żywicami termo-utwardzonymi. Powłokę wewnętrzną płyt stanowi czarna 
tkanina z włókna szklanego o prostopadłym splocie włókien szklanych, o grubości 160 m i 
dużej wytrzymałości mechanicznej (odporna na czyszczenie szczotkami o twardym włosiu, 
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takimi jak przy czyszczeniu kanałów blaszanych). Powłoka zewnętrzna składa się z laminatu: 
warstwy folii aluminiowej i papieru, zbrojonej siatką z włókna szklanego o łącznej grubości 
200m. Na folii aluminiowej natrasowane linie pod kątem 22,5° służące wykonawcy do 
precyzyjnego wykonania kształtek. Taka powłoka - mocna i elastyczna - gwarantuje solidne 
zespolenie z wewnętrznym panelem z włókna szklanego. W miejscach , gdzie kanały są 
widoczne należy stosować przewody z powłoką zewnętrzną z barwionej tkaniny z włókna 
szklanego wzmocnionej aluminium.   

 
Najważniejsze parametry jakie powinna posiadać płyta, nie gorsze niż: 
-  gęstość 65 kg/m3, 
-  sztywność  - R5, 
- przewodnictwo cieplne: =0,032 W/mC w temp. 10C, 
- klasyfikacja ogniowa: niepalność – klasa A2-s1, d0 według PN-EN 13501-1:2007, 
- własności tłumiące  - współczynnik pochłaniania dźwięku αw = 0,85 zgodnie z normą 
PN-EN ISO 354:2005, co daje klasę pochłaniania dźwięku - B, 
maksymalna wilgotność powietrza : 98%, 
- klasa szczelności D -przy kanałach bez wzmocnień, klasa szczelności C- przy kanałach ze 
wzmocnieniami, 
- wewnętrzna powłoka z tkaniny szklanej gwarantująca odporność na wielokrotne   
     czyszczenie mechaniczne szczotkami o twardym włosiu,  
- co najmniej 10 letnia gwarancja producenta na materiał bez żadnych warunków i 
określania wad płyty z wełny szklanej, 
płyta posiadać certyfikat środowiskowy ISO 14001:2004, 
 
Rodzaj materiału, z którego wykonane będą poszczególne elementy określa „Załącznik - 
Specyfikacja elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji”, stanowiący część 
Projektu wykonawczego 
Wymiary przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym i 
kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
Szczelność przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-76001. 
Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-
B-03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-76002. 

 
2.3. Urządzenia chłodnicze. Klimakonwektory powinny być wyposażone w konstrukcję nośną z blachy ocynkowanej z 

izolowanymi częściami nawet nie mającymi kontaktu z płynem wymieniającym ciepło. Taca 
skroplin z izolacją, wykonana z blachy galwanizowanej wyposażona w przyłącze do 
odprowadzania skroplin. Wymienniki wykonane z miedzianych rur połączonych mechanicznie 
z aluminiowymi lamelami. Mosiężne kolektory posiadające króćce z gwintem wewnętrznym 
(gwint rurowy drobnozwojowy) i ręczny zawór odpowietrzający. Filtr powietrza wymienny 
umieszczony w strumieniu powietrza zasysanego. Klimakonwektory należy zamówić z 
zaworami trójdrogowymi wraz z siłownikami. 
Typ oraz wielkości elementów grzejnych określono w Dokumentacji Projektowej.  
 

2.4. Izolacje termiczne. Izolacje termiczne mają na celu zabezpieczenie elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji 
przed wykraplaniem się pary wodnej na powierzchni przewodów oraz przed zyskami ciepła. 
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Rodzaj oraz grubość jak i miejsce zastosowania izolacji termicznych określono w 
Dokumentacji Projektowej. 
Izolacja stosowana będzie na przewodach stalowych. 
 
3. SPRZĘT  
Dobór sprzętu powinien gwarantować jakość określoną w Dokumentacji Projektowej  
i Specyfikacji Technicznej oraz spełniać wszystkie warunki bezpieczeństwa BHP. Dobór 
sprzętu powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany 
jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym przez cały okres wykonywania robót. 

 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać 
bezpieczeństwu innym użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien 
dostosować się do obowiązujących obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów. 
 

4.2. Środki transportu Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu 
musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem prac na budowie. 
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- samochód skrzyniowy dostawczy, 
- samochód dostawczy. 
- dźwig 
 
4.3. Odbiór materiałów na budowie. Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego oraz atestem zgodności z normą. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności  
i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia 
wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości należy przed wbudowaniem powiadomić 
Inspektora Nadzoru celem podjęcia decyzji o możliwości ich wykorzystania. 
 

4.4. Składowanie materiałów na budowie. Materiały małogabarytowe takie jak: kształtki instalacyjne oraz elementy instalacji 
wentylacyjnych powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych w sposób 
uporządkowany, zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do wbudowania. 
Centralę wentylacyjna należy dostarczyć bezpośrednio na miejsce montażu. 
Podczas ładowania, rozładowywania i składowania przewody należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac przeładunkowych nie dopuszcza się 
stosowania lin stalowych. Przewody i kształtki nie mogą być zrzucane i przeciągane po 
podłożu, lecz muszą być przenoszone. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 
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Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, normami, warunkami 
technicznymi wykonania robót instalacyjnych oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót  
i harmonogram ich prowadzenia uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 
wykonywane. 
 

5.2. Montaż central wentylacyjnych - roboty podstawowe - Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L 
wynoszącej 100 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a 
siecią przewodów. 

- Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w 
przepustnice umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu 
centrali. 

- Centrale wentylacyjne z wymiennikami rotacyjnymi dostarczane będą w całości. 
Centrale należy posadowić na betonowych fundamentach lub ramie nośnej o wys. 
100mm. 

- Centrala dla zaplecza kuchni z wymiennikiem krzyżowym dostarczana będzie w 
całości. Centrala wyposażona standardowo w ramę nośną. 

- Lokalizacja central wentylacyjnych określona została w Dokumentacji Projektowej. 
Montaż powinien być wykonany przez wykwalifikowany serwis producenta. 

 
5.3. Montaż czerpni i wyrzutni - roboty podstawowe - Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji 

przed wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków 
ochronnych itp. 

- Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

- Czerpnia dachowa i wyrzutnia ścienna powinny być zamocowane w sposób 
zapewniający wodoszczelność przejścia przez elementu konstrukcyjne budynku. 

 
5.4. Montaż chłodnic, nagrzewnic wodnych i tłumików akustycznych - roboty 

podstawowe - Nagrzewnice i chłodnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity 
spust czynnika grzejnego/chłodniczego i odpowietrzenie wymiennika oraz ich 
demontaż w celu okresowego czyszczenia lub wymiany. 

- Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 
oznakowaniem kierunku przepływu. 

- Montaż urządzeń w miejscu zainstalowania zgodnie z wytycznymi producenta. 
Lokalizacja oraz typ urządzeń określono w Dokumentacji Projektowej. 

 
5.5. Montaż regulatorów przepływu powietrza i czujników - roboty podstawowe - Montaż urządzeń w miejscu zainstalowania zgodnie z wytycznymi producenta. 

Lokalizacja oraz typ urządzeń określono w Dokumentacji Projektowej. Należy 
zachować wymagane odcinki proste przed i za regulatorem. Regulatory okrągłe należy 
montować z użyciem systemowych zacisków z gumową uszczelką. 

 
5.6. Wykonanie przewodów wentylacyjnych z wełny szklanej Przewody powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13404:2005Wentylacja 
budynków. Przewody niemetalowe. Sieć przewodów wykonanych z płyt izolacyjnych. 
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Kanały i kształtki wykonuje się poprzez nacinanie płyt, bezpośrednio na budowie przy 
użyciu profesjonalnego "Zestawu narzędzi”. Kanały łączy się za pomocą fabrycznie 
uformowanych krawędzi, tzw. "pióra- wpusty", dzięki którym uzyskuje się szczelność i 
solidność połączeń poprzecznych. 
Do wykonania połączeń wzdłużnych i poprzecznych prostych przewodów oraz kształtek 
należy stosować zszywki, klej wraz z samoprzylepną taśmą. Płyta, klej i taśma stanowią 
jeden system producenta, który gwarantuje poprawność i jakość wykonanej instalacji. 
Linie nadrukowane na powłoce zewnętrznej zagwarantują precyzyjne wykonanie kształtek. 
Podwieszenia, wzmocnienia i połączenia kanałów z płyt z innymi elementami instalacji 
należy  wykonać zgodnie z "Instrukcją montażu" opracowaną i udostępnioną przez 
dostawcę płyt z wełny szklanej służących do budowy kanałów wentylacyjnych. 
Wzmocnienia. Przy wyższych ciśnieniach i większych przekrojach przewodów konieczne jest wykonanie 
wzmocnień. Wzmocnienia oraz częstotliwość ich mocowania należy wykonać ściśle 
według instrukcji producenta systemu. 
 
5.7. Montaż przewodów wentylacyjnych - roboty podstawowe - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej powinny mieć powierzchnie 

gładkie, bez załamań lub wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, 
wad walcowniczych itp. 

- Przed robotami montażowymi kanałów wentylacyjnych należy przygotować miejsca 
pod montaż. 

- Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w 
odległościach umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W 
przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 
mm. 

- Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów 
wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych z izolacją. 

- Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być 
odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

- Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak 
aby ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, 
właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

- Zamocowania przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji 
budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:  przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych,  materiału izolacyjnego,  elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezależnie 

zamontowanych w sieci przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych,   elementów składowych podpór lub podwieszeń. 
- Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 

obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich 
połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie 
przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

- Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenie wzdłużne  
i poprzeczne. 

- Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 
korozję w miejscu zamontowania. 
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- Połączenia  przewodów i  kształtek  prostokątnych  kołnierzowe, przewodów 
okrągłych typu nypel-mufa. Podejścia do skrzynek rozprężnych nawiewników oraz 
zaworów nawiewnych i wywiewnych za pomocą  elastycznych  przewodów  
wentylacyjnych z gotową izolacją  z wełny mineralnej i z opaskami  zaciskowymi 
typu VENTAL -THERM. 

 
5.8. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji - roboty podstawowe - Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementów 

składowych instalacji. 
- Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności 

przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 
- Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia powinny być tak zamontowane, 

aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
- Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych 

elementów, które mogą spowodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie 
urządzeń czyszczących. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, 
pokrywach otworów lub drzwiach rewizyjnych. 

 
5.9. Elementy i urządzenia wentylacyjne - roboty podstawowe - Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, 

ale z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane  
w sposób trwały. 

- Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (np. podwieszane 
lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 

- Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z siecią przewodów w sposób 
trwały i szczelny. W przypadku łączenia nawiewników z siecią przewodów za pomocą 
przewodów elastycznych nie należy zgniatać przewodów oraz stosować przewodów 
dłuższych niż 4 m. 

- Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić łatwą 
obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów 
przegrody. 

- Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 
budowlanych. 

- Montaż wentylatorów na kratkach należy wykonać jako połączenie szczelne  
z kanałem murowanym. 

- Montaż wentylatorów wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
- Lokalizacja elementów wentylacji przedstawiona w Dokumentacji Projektowej. 
 
5.10. Montaż klimakonwektorów. - Klimakonwektory należy montować zgodnie z wytycznymi producenta. 
- Należy zachować przestrzenie serwisowe dla poprawnej pracy urządzenia oraz 

dozoru. 
- Należy zastosować podkładki antywibracyjne dla ograniczenia przenoszenia drgań na 

elementy konstrukcyjne. 
- Klimakonwektor należy mocować do przegrody budowlanej bez jego obudowy. 

Obudowę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem na czas montażu 
klimakonwektora. Urządzenie należy przyłożyć do wymaganego miejsca montażu i 
zaznaczyć przez otwory montażowe punkty naścianie gdzie należy wywiercić otwory 
pod śruby kotwiące. Następnie należy wywiercić otwory w miejscach zaznaczonych 
na ścianie i wprowadzić kotwy do otworów. Umieścić urządzenie ponownie w 
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miejscu montażu i mocno przymocować go śrubami. Podłączenia wodne i elektryczne 
należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń. Po zakończeniu prac 
zamontować obudowę urządzenia. 

- Klimakonwektory należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem 
do czasu zakończenia robót wykończeniowych. 
 

5.11. Montaż urządzeń klimatyzacyjnych typu Split. - Klimatyzatory należy montować zgodnie z wytycznymi producenta. 
- Klimatyzatory należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do 

czasu zakończenia robót wykończeniowych. 
 

5.12. Montaż izolacji - roboty podstawowe - Montaż izolacji rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych 
prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. 

- Powierzchnia przewodów powinna być czysta i sucha.  
- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być, suche, czyste i nie 

uszkodzone, a sposób składowania na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

- Montaż: otulinę izolacyjną należy uciąć, założyć na rurę i skleić wzdłużnie odpornym 
na parę wodną klejem systemowym. Dla perfekcyjnego wykończenia, użyć na łącza  
i spoiny taśmy systemowe. 

- Jeżeli przewód ma przechodzić przez otwór w ścianie, zanim zostanie przez niego 
przepchnięta powinna być zaizolowana na całej długości otworu. 

- Izolacje należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
 

5.13. Zabezpieczenia p.poż. - roboty podstawowe - Przy wejściu/wyjściu przewodów wentylacyjnych z obu wentylatorni oraz przy 
przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zamontować klapy p.poż. o 
odporności takiej jak przegroda, klapy wyposażone w siłowniki. Miejsce lokalizacji 
przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. 

- Klapy p.poż. należy montować zgodnie z wytycznymi producenta, w przygotowanych 
uprzednio otworach. 

- Przewody wentylacyjne przechodzące przez nie obsługiwane strefy, należy obudować 
do odpowiedniej klasy w systemie odporności ogniowej systemowymi obudowami lub 
przewody wykonać w systemie o wymaganej odporności . 

- Lokalizacja miejsc zabudowy p.poż przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. 
- Zabezpieczenia przewodów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta 

zabezpieczeń. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Wymagania ogólne Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna  
z Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do prób odbiorowych i odbioru robót zanikających Wykonawca 
powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inspektora Nadzoru  
o rodzaju i terminie zgłaszanych obiorów. Zgłoszenie odbiorów wykonawca powinien 
potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy 
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Po pozytywnym zakończeniu prób i odbiorów robót Wykonawca jest zobowiązany do 
sporządzenia protokołów odbioru robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz 
dokonania wpisu do Dziennika Budowy o wyniku odbioru robót. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu: 

- użycia właściwych materiałów i urządzeń, 
- prawidłowości wykonanych połączeń, podpór, wydłużek, armatury, prowadzenia 

instalacji, 
- jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych, 
- prawidłowości wykonania przejść przez przegrody budowlane, 
- jakości wykonania izolacji chłodniczej,  
- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną, 
- badania szczelności przewodów, próby, rozruch. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru 

wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych 
dokumentów nie mogą być wbudowane. 
 

6.3. Badania po wykonaniu robót instalacyjnych 
 

6.3.1. Badania ogólne  Dostępność dla obsługi 
 Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza 
 Kompletności znakowania  
 Realizacji zabezpieczeń pożarowych 
 Rozmieszczenie izolacji cieplnych i paroszczelnych zgodnie z projektem 
 Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych 
 Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów w sposób uniemożliwiający 

przenoszenie drgań 
 

6.3.2. Badanie central klimatyzacyjnych i wentylatorów   Sprawdzenie poprawności połączenia 
 Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych 
 Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa) 
 Sprawdzenie przez oględziny szczelności połączeń elastycznych 
 Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów 
 

6.3.3. Badanie wymienników ciepła  Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych 
 Sprawdzenie czy nie ma uszkodzeń 
 Sprawdzenie poprawności podłączenia zasilania i powrotu 
 

6.3.4. Badanie filtrów powietrza  Sprawdzenie zgodności typów i klasy filtra 
 Sprawdzenie czystości filtra 
 Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie 
 sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń 
 

6.3.5. Badanie klap pożarowych 
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 Sprawdzenie warunków zainstalowania 
 Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat 
 Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego 
 

6.3.6. Badanie nawiewników i wywiewników  Zgodności typów, liczby i rozmieszczenia z danymi projektowymi 
 Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
 Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również 

cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 
 

6.3.7. Badanie sieci przewodów  Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i 
kontrolę dotykową; 

 Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT  Jednostki obmiaru robót : 
m2 (metr kwadratowy) – wykonanych i odebranych  izolacji, 
m (metr) – wykonanej i odebranej instalacji,  
kpl. (komplet) – komplet wykonanych i odebranych urządzeń,  
otwór – wykonanie przebić dla instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
 
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania instalacji wentylacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia 
i podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach konstrukcji 
budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, 
izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, osprzęt, oraz wszelkie zabiegi i czynności 
konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia  
i poprawnego funkcjonowania instalacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT Odbiór robót zgodnie z Warunkami Ogólnymi Odbioru Robót opartymi jest na procentowym 
wykonaniu danej instalacji w bieżącym okresie rozliczeniowym /zgodnie z umowa zawartą 
pomiędzy Inwestorem, a wykonawcą/. Przerób procentowy ustalany jest w konsultacji  
z Inspektorem Nadzoru i potwierdzany odpowiednim protokołem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- zakres zaawansowania robót instalacyjno-montażowych /zgodnie z umową zawartą  
  pomiędzy Inwestorem, a wykonawcą/, 
- wykonanie prób szczelności, uruchomienie zgodnie z pkt. 6 niniejszej Specyfikacji 
  Technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  PN-B-03430:1983, PN-B-03430:1983/Az3:2000- Wentylacja w budynkach mieszkalnych  
i zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania (z wyjątkiem pkt.5.2.1.  
i 5.2.3) 
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PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja- Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne  
z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary. 
PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne  
z blachy o przekroju kołowym – Wymiary. 
PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania  
i badania. 
PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - 
Wymagania wytrzymałościowe. 
PN-EN 15243:2011 - Wentylacja budynków - Obliczanie temperatury wewnętrznej, 
obciążenia i energii w budynkach wyposażonych w systemy klimatyzacji. 
PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności. 
PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność 
przewodów z blachy o przekroju kołowym. 
PN-EN 15726:2011 - Wentylacja budynków - Rozdział powietrza - Pomiary w strefie 
przebywania ludzi klimatyzowanych/wentylowanych pomieszczeń, mające na celu ocenę 
warunków cieplnych i akustycznych. 
 

10.2. Wykaz uregulowań prawnych Dla celów informacyjnych, przedstawiono poniżej listę uregulowań prawnych (tj. ustaw, 
aktów itp.), norm i standardów przytoczonych w Specyfikacjach Technicznych, 
obowiązujących aktualnie w Polsce. 
Praktyczny przewodnik procedur kontraktowych w ramach programów Phare, Ispa & Sapard 
2001 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 
Ustawa o ochronie środowiska z 27.04.2001r. (Dz.U Nr 62 poz. 627). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 
690 z późniejszymi zmianami). 
 
UWAGA: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę od stosowania jego 
aktualnej treść. 
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ST-S-02/4 
INSTALACJA CHŁODNICZA 

DLA KLIMATYZACJI 
Kod CPV 45332200-5, CPV  45331230-7 

 
1. WSTĘP  

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z budową instalacji chłodniczej dla klimatyzacji w 
odbudowywanym i przebudowywanym budynku Teatru „Ruina” w Gliwicach przy ul. 
Przyjaźni 18 i ul. Kłodnickiej 4 według opracowania „Projekt wykonawczy dla odbudowy i 
przebudowy budynku Teatru w ramach zadania rewitalizacja Ruin Teatru Miejskiego w 
Gliwicach – INSTALACJA CHŁODNICZA DLA KLIMATYZACJI”. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót objętych Dokumentacją Projektową. 
 

1.3  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich instalacji zgodnie z punktem 1.1.  

 
1.4 Zgodność Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacją Techniczną. Specyfikacja techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przedłożone Wykonawcy 

przez Inwestora stanowią część Kontraktu. Wymagania określone w jednym dokumencie, 
który stanowi część Kontraktu, są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były 
zawarte w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się  
w dokumentacji i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który zdecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 
 

1.5  Określenia podstawowe Użyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć 
następująco:  Instalacja chłodnicza – system chłodzący złożony z trzech podstawowych elementów: 

źródła chłodu, przewodów i odbiorników (chłodnic central klimatyzacyjnych  
i klimakonwektorów).  Klimakonwektor wentylatorowy – urządzenie służące do utrzymywania zadanej 
temperatury w pomieszczeniu, wyposażone w wymiennik wodny, filtr oraz wentylator.  Armatura odcinająca – zawory odcinające pozwalające odciąć dopływ czynnika 
chłodniczego do poszczególnych elementów instalacji,   Armatura regulacyjna – urządzenia i zawory służące do ustawienia przepływu czynnika 
zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi w poszczególnych częściach instalacji.  Agregat wody lodowej – tzw. chillery są źródłem chłodu dla potrzeb klimatyzacji. 
Parametry pracy agregatu 7/12oC. Czynnik chłodniczy roztwór glikolu etylowego 35%. 
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1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca powinien wykazać się zatrudnieniem personelu posiadającego odpowiednie 
przygotowanie zawodowe, a osoba pełniąca funkcję kierownika robót /nadzorująca 
wykonywanie robót instalacyjnych/ powinna posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie niezbędnym do wykonywanych 
robót instalacyjnych oraz posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności od Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 
 
2. MATERIAŁY  

2.12  Ogólne wymagania Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz 
posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również jak również co najmniej 
jeden z niżej wymienionych dokumentów: 

- Atest, 
- Certyfikat, 
- Aprobata Techniczna, 
- Certyfikat zgodności. 

Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie użyte materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej.  
Jeżeli wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace wykonawcze, to materiały użyte przez 
podwykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji Technicznej. 
 

2.13 Orurowanie instalacji wewnętrznej w budynku. Orurowanie  instalacji chłodniczej należy wykonać z z rur stalowych cienkościennych, ze 
szwem (stal niskowęglowa RSt 34-2) zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych oraz 
dodatkowo zabezpieczonych pasywną warstwą chromu. Połączenia wykonać za pomocą 
systemowych złączy stalowych z wymienną uszczelką z kauczuku etylowo–propylenowego 
(EPDM) lub kauczuku fluorowego (FPM/Viton) oraz funkcją LBP umożliwiającą wykrycie 
niezaprasowanych połączeń poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ciśnieniu 1,5bar. 
Stosować wyłącznie połączenia zaprasowywane o profilu zacisku typu „M”. Zastosowany 
system instalacyjny musi umożliwiać uzyskanie ciśnienia roboczego do 16bar. 
Orurowanie instalacji wykonywane warstwach posadzek lub w bruzdach ściennych należy 
wykonać z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-HD Platinum. Rury Platinum składają się z 
rury bazowej produkowanej z polietylenu PE-Xc o wysokiej gęstości sieciowanego metodą 
fizyczną strumieniem elektronów (metoda „c”), opornego na wysokie temperatury. Warstwę 
zewnętrzną stanowi taśma aluminiowa zgrzewana doczołowo ultradźwiękami zabezpieczona 
przed czynnikami zewnętrznymi dodatkową warstwą polietylenu wysokiej gęstości PE-HD. 
Połączenia przewodów wykonać za pomocą systemowych kształtek tworzywowych 
produkowanych z polifenylosulfonu (PPSU) łączonych z rurą przewodową za pomocą 
mosiężnego pierścienia pełnego, nasuwanego na złączkę. 
Instalację chłodniczą z czynnikiem roboczym R410A należy wykonać z rur miedzianych 
bezszwowych izolowanych łączonych przez lutowanie. Wszystkie spawy wykonać w osłonie 
azotowej, zapobiegającej utlenianiu się miedzi i powstawaniu osadu. 
Rodzaj rur oraz obszar ich zastosowania określono w Dokumentacji Projektowej. 
 

2.14 Armatura odcinająca  Armatura odcinająca stanowi element instalacji chłodniczej, na którą składają się zawory 
odcinające. Typ oraz rodzaj zastosowanych zaworów należy uzgodnić z Inwestorem na etapie 
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realizacji inwestycji, zastosowane zawory powinny spełniać parametry techniczne /ciśnienie i 
temperatura/ określone w Dokumentacji Projektowej. 
 

2.15 Armatura kontrolno-pomiarowa  Armatura odcinająca stanowi element wyposażenia instalacji chłodniczej, na którą składają się 
manometry. Typ oraz rodzaj zastosowanej armatury kontrolno-pomiarowej należy uzgodnić z 
Inwestorem na etapie realizacji inwestycji. Zakresy pomiarowe zastosowanej armatury 
kontrolno-pomiarowej powinny odpowiadać parametrom technicznym instalacji. 
 

2.16 Armatura regulacyjna Armatura regulacyjna ma na celu umożliwienie regulacji hydraulicznej instalacji po jej 
wykonaniu. W instalacji przewidziano zastosowanie zaworów precyzyjnej regulacji. Typ oraz 
nastawy wstępne zaworów określono w Dokumentacji Projektowej. 
 

2.17 Filtr siatkowy  Filtr siatkowy jest urządzeniem służącym do wychwytywania zanieczyszczeń mechanicznych 
czynnika. W instalacji należy stosować filtr siatkowy o wymiarach oczek wkładu filtracyjnego 
0,650,75mm. 
 

2.18 Izolacje termiczne Izolacje termiczne mają na celu zabezpieczenie przewodów instalacji chłodu  
przed zyskami ciepła. Rodzaj oraz grubość jak i miejsce zastosowania izolacji termicznych 
określono w Dokumentacji Projektowej. 
 
3. SPRZĘT 
 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu. 
Dobór sprzętu powinien gwarantować jakość określoną w Dokumentacji Projektowej  
i Specyfikacji Technicznej oraz spełniać wszystkie warunki bezpieczeństwa BHP. Dobór 
sprzętu powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany 
jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym przez cały okres wykonywania robót. 
 

3.2. Sprzęt używany do wykonywania instalacji chłodu. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
gwarantującego właściwą jakość robót: 

- wiertarka udarowa, 
- młot udarowy, 
- poziomica, 
- zaciskarka do rur, 
- piła ręczna, 
- obcinak do rur, 
- giętarka do rur, 
- zdzierak do gradowania rur, 
- pompka ręczna lub agregat pompowy przystosowany do wykonywania prób 

ciśnieniowych. 
 

4. TRANSPORT 
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4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać 
bezpieczeństwu innym użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien 
dostosować się do obowiązujących obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów. 
 

4.2. Środki transportu 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu 
musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem prac na budowie. 
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- samochód skrzyniowy dostawczy, 
- samochód dostawczy, 
- przyczepa do przewożenia rur. 

Transport poszczególnych materiałów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami ich 
producentów. 
 

4.3. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego oraz atestem zgodności z normą. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności  
i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia 
wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości należy przed wbudowaniem powiadomić 
Inspektora Nadzoru celem podjęcia decyzji o możliwości ich wykorzystania. 
 

4.4. Składowanie materiałów na budowie. 
Materiały małogabarytowe takie jak: grzejniki, zawory termostatyczne, armatura odcinająca, 
armatura kontrolno-pomiarowa powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych  
w sposób uporządkowany, zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do 
wbudowania. 
Izolację termiczną należy przechowywać w miejscach zadaszonych, nienarażonych na opady 
atmosferyczne a także promieniowanie słoneczne. 
Magazynowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Rury należy układać na równym podłożu na podkładach drewnianych i przekładkach,  
w stosach do maksymalnej wysokości 1,2m. 
Rury powinny być składowane poziomo, na równym podłożu, tak aby unikać ich wyginania. 
Pomieszczenia, w których przechowywane są rury powinny być czyste, bez szkodliwych 
oparów. Rozmieszczenie rur powinien eliminować możliwość ich uszkodzeń mechanicznych 
np. przez przypadkowe nadepnięcie. 
Podczas ładowania, rozładowywania i składowania rury należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac przeładunkowych nie dopuszcza się 
stosowania lin stalowych. Rury nie mogą być zrzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą 
być przenoszone. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Wymagania ogólne 
Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, normami, warunkami 
technicznymi wykonania robót instalacyjnych oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 



 

68 
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót  
i harmonogram ich prowadzenia uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 
wykonywane. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za uwzględnienie w ofercie wszystkich prac  
niezbędnych do ukończenia  robót, nawet jeśli nie są one opisane czy pokazane na 
rysunkach. 
 

5.2. Montaż agregatu wody lodowej - roboty podstawowe 
- Montaż urządzenia należy przeprowadzić ściśle z instrukcją producenta. 
- Sposób mocowania powinien zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań. 
- Wokół urządzenia zapewnić przestrzeń dla poprawności działania urządzenia oraz 

czynności obsługowych. 
 

5.3. Montaż orurowania w budynku - roboty podstawowe, tymczasowe i 
towarzyszące 

 
5.3.1. Przewody z rur stalowych zaciskanych. 

Rury stalowe należy łączyć techniką zaciskową za pomocą kształtek systemowych 
kielichowych z pierścieniem uszczelniającym umieszczonym fabrycznie wewnątrz kielicha. 
Zaciśnięcia rury i kształtki wykonuje się przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego 
celu narzędziem. W zależności od wymiarów rur, połączenie zaciskowe należy wykonać przy 
użyciu szczęk zaciskowych lub opasek zaciskowych.  Cięcie rur - Rury należy przecinać prostopadle do osi obcinakiem krążkowym. 

Dopuszcza się stosowanie innych narzędzi takich jak piły ręczne i elektryczne, 
przeznaczone do cięcia stali węglowej lub nierdzewnej, pod warunkiem zachowania 
prostopadłości cięcia i nie uszkodzenia obcinanych krawędzi. Niedopuszczalne jest 
łamanie nadciętych kawałków rur. Do cięcia nie należy używać palników i tarcz 
tnących. Przy wymiarowaniu długości do obcięcia należy pamiętać o uwzględnieniu 
głębokości wsunięcia rury w kształtki.  Fazowanie (gratowanie) - Używając ręcznego lub elektrycznego fazownika (dla 
większych średnic półokrągłego pilnika do stali) należy sfazować zewnętrzną 
i wewnętrzną krawędź obciętej rury usuwając wszelkie zadziory, mogące uszkodzić 
O-Ring w czasie montażu. Usunąć również opiłki znajdujące się na i w rurze, które 
mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia korozji punktowej.  Zaznaczenie głębokości wsunięcia - Aby osiągnąć właściwą wytrzymałość połączenia 
należy zachować odpowiednią głębokość wsunięcia rury w kształtkę. Wymaganą 
długość wsunięcia zaznaczyć na rurze (lub kształtce z bosym końcem) markerem. 
Po wykonaniu zaprasowania zaznaczenie musi być widoczne tuż przy krawędzi 
kształtki. Głębokość wsunięcia rury w kształtkę i minimalną odległość między 
kształtkami należy zachować zgodnie z wytycznymi producenta.  Kontrola - Przed montażem należy wzrokowo skontrolować obecność i stan 
właściwego O-Ringu. Sprawdzić też czy nie ma opiłków i innych zanieczyszczeń 
na rurze i w kształtce, mogących uszkodzić uszczelnienie w fazie wsuwania rury. 
Upewnić się, czy odległość między sąsiednimi kształtkami nie jest mniejsza niż 
dopuszczalna.  Zamontowanie rury złączki - Przed wykonaniem zaprasowania rurę należy osiowo 
wsunąć w złączkę na oznaczoną głębokość (dopuszczalny jest lekki ruch obrotowy). 
Stosowanie olejów, smarów i tłuszczy w celu ułatwienia wsunięcia do rury jest 
zabronione (dopuszcza się wodę lub roztwór mydła – zalecane w przypadku próby 
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ciśnieniowej sprężonym powietrzem). W przypadku jednoczesnego montażu wielu 
połączeń (na zasadzie wsunięcia rur w kształtki), przed operacją zaprasowania 
każdego kolejnego złącza należy skontrolować zaznaczoną na rurze głębokość 
wsunięcia. Podczas montażu instalacji należy uwzględnić konstrukcję i wymiary 
szczęk zaciskowych poprzez zapewnienie minimalnych odległości montażowych 
między rurami i przegrodami budowlanymi.  Zaprasowywanie - Przed rozpoczęciem procesu zaprasowywania należy zapoznać się 
z instrukcją narzędzi i sprawdzić ich sprawność. Wymiar szczęki prasującej należy 
zawsze dobierać do średnicy wykonywanego połączenia. Połączenia omyłkowo 
niezaprasowane, ze względu na specjalną konstrukcję O-Ringów LBP (funkcja 
„wyciek przed zaprasowaniem”), będą sygnalizowane już w trakcie napełniania wodą 
instalacji. Po zlokalizowaniu wycieku wystarczy wykonać zaprasowanie połączenia. 
Zalecane jest stosowanie zaciskarek i szczęk prasujących dostarczanych 
kompatybilnych  z wybranym systemem.  Zaprasowywanie złączek - Szczęka prasująca powinna zostać założona na złączce 
w taki sposób, aby wykonane w niej wcięcie dokładnie obejmowało wypukłą część 
kształtki (miejsce osadzenia w kształtce O-Ringu). Po uruchomieniu zaciskarki proces 
zaprasowywania odbywa się automatycznie i nie może być zatrzymany. Jeśli z jakichś 
przyczyn zaprasowywanie zostanie przerwane, połączenie należy zdemontować 
(wyciąć) i wykonać nowe w prawidłowy sposób. Dla zaprasowania złączek np. 
Kan-therm Steel o średnicy 64 mm należy stosować dedykowane narzędzia.  Zaprasowywanie złączek 76,1-108mm – przygotowanie szczęki - Do zaprasowania 
największych średnic (76,1; 88,9; 108; 139; 168) stosuje się specjalne szczęki 
czterodzielne.  Zakładanie szczęki na kształtkę - Rozłożoną szczękę założyć na kształtkę. Szczęka 
posiada specjalny rowek, w który należy wpasować kołnierz kształtki.   Zabezpieczenie szczęki na kształtce - Po poprawnym zamocowaniu szczęki 
na kształtce należy ją ponownie zabezpieczyć poprzez maksymalne wciśnięcie 
sworznia. W tym momencie szczęka jest gotowa do podłączenia zaciskarki.  Podłączenie zacisk arki do szczęki - Bezwzględnie należy dopilnować aby ramiona 
zaciskające urządzenia były wsunięte do końca, w specjalne miejsca w szczęce. 
Miejsca maksymalnego wsunięcia są zaznaczone na ramionach urządzenia. Tak 
podłączona zaciskarka może zostać uruchomiona w celu dokonania pełnego 
zaprasowania połączenia.  Zaprasowywanie - Czas wykonania pełnego zaprasowania wynosi ok. 1 min. 
Po uruchomieniu zaciskarki proces zaprasowania odbywa się automatycznie i nie 
może być zatrzymany. Jeśli z jakichś przyczyn proces zaciskania zostanie przerwany, 
połączenie należy zdemontować (wyciąć) i wykonać nowe w prawidłowy sposób. 
Po dokonaniu zaprasowania zaciskarka samoczynnie powróci do pierwotnego 
położenia. Wówczas należy wyciągnąć ramiona zaciskarki ze szczęki. Aby zdjąć 
szczękę z kształtki należy ją ponownie odbezpieczyć poprzez wyciągnięcie sworznia 
i rozłożyć.  Gięcia rur systemowych można dokonywać tylko na „zimno” za pomocą giętarek 
ręcznych, hydraulicznych lub elektrycznych. Promień minimalnego gięcia 3,5 x d (d – 
średnica zewnętrzna rury). Niedopuszczalne jest gięcie rur na „gorąco” ze względu na 
możliwość uszkodzenia powłoki cynkowej rur. Nie zaleca się gięcia rur na „zimno” 
powyżej średnicy Ø28mm.  Kształtki przejściowe gwintowane należy mocować tak, aby na połączenia  zaciskowe 
nie były przenoszone siły skręcania, ani zginania. Do uszczelniania gwintów ze stali 
nierdzewnej należy stosować konopie oraz bezchlorkowe środki uszczelniające lub 
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taśmy uszczelniające z tworzywa sztucznego. Taśmy uszczelniające z teflonu nie 
nadają się do uszczelniania połączeń gwintowanych ze stali nierdzewnej. 

  Rozstaw obejm rurowych - rury ocynkowane zewnętrznie wynosi max: 
 

Średnica 
zewnętrzna Pionowo/Poziomy 

[mm] [m] 
15 1,25 
18 1,50 
22 2,00 
28 2,25 
35 2,75 
42 3,00 
54 3,50 
64 3,75 

66,7 4,00 
76,1 4,25 

 Instalację chłodniczą należy prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku punktów 
spustowych. 

 
5.3.2. Przewody z rur wielowarstwowych: 

- Podstawową techniką łączenia rur technika zaciskowa Push z nasuwanym mosiężnym 
pierścieniem. Do przyłączania rur do urządzeń i armatury można też stosować 
połączenia zaciskowe skręcane. 

- Połączenia zaciskowe Push z pierścieniem nasuwanym - Złączki w systemie Push 
posiadają specjalnie wyprofilowane króćce (bez dodatkowych uszczelnień), które 
wkłada się w rozszerzony wcześniej koniec rury a następnie nasuwa na połączenie 
mosiężny pierścień. Rura zaciśnięta jest promieniowo na króćcu złączki w kilku 
miejscach. Taki sposób połączenia umożliwia prowadzenie instalacji w przegrodach 
budowlanych (w szlichcie podłogowej i pod tynkiem) bez żadnych ograniczeń.  

- Do wykonywania połączeń Push należy używać wyłącznie systemowych narzędzi.  
- Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z instrukcjami obsługi narzędzi. 
- Montaż połączeń Push:  Rurę uciąć prostopadle do osi na wymaganą długość za pomocą nożyc do rur 

z tworzyw sztucznych. Nie dopuszcza się innych narzędzi lub nożyc 
niesprawnych (tępych lub wyszczerbionych).  Nałożyć pierścień na rurę wewnętrznie sfazowanym końcem od strony 
kształtki.  Rozpierak akumulatorowy lub ręczny uzbroić w głowicę odpowiednią 
do rodzaju rury oraz o odpowiedniej średnicy. Rozparcie (kielichowanie) rury 
rozpierakiem wykonać w trzech fazach - I – rozparcia niepełne, obrót 
rozpieraka o 30°; II – rozparcia niepełne, obrót rozpieraka o 15°; III – 
rozparcie rury pełne.  W temperaturach poniżej 5 °C zaleca się miejscowe ogrzanie rozpieranej 
końcówki ciepłym (do 90°C) powietrzem lub wodą. Pierścień zaciskowy nie 
może znajdować się w strefie kielichowania rury. 
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 Bezpośrednio (!) po kielichowaniu wsunąć złączkę w rurę do ostatniego 
zgrubienia na króćcu kształtki (nie dosuwać rury do kołnierza kształtki!). Nie 
stosować środków poślizgowych.   Pierścień nasunąć przy użyciu praski ręcznej, hydraulicznej z napędem 
nożnym lub praski akumulatorowej. Kształtki mogą być chwytane wyłącznie 
za kołnierze. Nie wolno nasuwać jednocześnie dwóch pierścieni. Przed 
procesem nasuwania należy uzbroić szczęki praski we właściwe wkładki.  Po dosunięciu pierścienia do kołnierza kształtki należy przerwać proces 
nasuwania. Połączenie jest gotowe do próby ciśnieniowej. 

- Montaż kształtek wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 
 

5.3.3. Przewody z rur miedzianych. 
- Rury miedziane dla klimatyzacji należy są w sposób szczególny przygotowywać do 

montażu poprzez oczyszczenie i zabezpieczenie (zakorkowanie) na końcach. Powinno 
się je łączyć nierozłącznie zgodnie z PN-EN 378-2. Podstawową metodą łączenia rur 
miedzianych jest lutowanie kapilarne. 

- W instalacjach przewodzących środki chłodnicze należy stosować lutowanie twarde 
lutem zgodnym z PN-EN 1044 z topnikami zgodnymi z PN-EN 1045. Lutowanie twarde 
powinno się odbywać w osłonie gazu obojętnego (azot lub gaz szlachetny) 
przepuszczanego przez łączone rury, dla uniknięcia tworzenia się zgorzeliny na 
wewnętrznej powierzchni rur miedzianych. 

- Wszystkie przejścia rur miedzianych przez ściany lub stropy należy prowadzić w 
tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym, umożliwiającym swobodne ruchy 
termiczne; 

- Rury osłonowe typu „peszel” nie zapewniają dostatecznej ochrony rur przed 
niekorzystnym wpływem występujących niekiedy w betonie lub jastrychu związkach 
azotu lub siarki. Korozji zapobiega stosowanie w takich warunkach preizolowanych rur 
ze szczelną otuliną lub izolacją cieplną. 

- Zachować dopuszczalne długości rur z uwzględnieniem poszczególnych ograniczeń aby 
zapobiec uszkodzeniom lub nieprawidłowej pracy. 

- Przed zastosowaniem rurki należy przedmuchać suchym gazem (azot) – na 
ewentualność znajdującego się wewnątrz kurzu. 

- Dla zabezpieczenia przewodów podczas pracy przed pękaniem należy zastosować 
podpory/uchwyty dla rurek co 2-3 m instalacji. 

- Każdy przewód chłodniczy zaizolować osobno. W miejscach łączenia rurek, nałożyć 
odpowiednią warstwę izolacji nie pozostawiając żadnych szczelin. 

- Montaż rur miedzianych należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
 

5.4.  Montaż armatury - roboty podstawowe 
- Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji,  

w której jest zainstalowana. 
- Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia. 
- Zawory odcinające, zwrotne, regulacyjne oraz odpowietrzniki i armaturę kontrolno-

pomiarową należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla 
obsługi i kontroli. 

- Zawór bezpieczeństwa należy montować w pozycji pionowej, zwracając uwagę na 
kierunek strzałki na korpusie zaworu, ujście rury wyrzutowej powinno być umieszczone 
tak, aby zapewniać bezpieczeństwo obsługi. Maksymalna długość rurociągu 
wyrzutowego zgodnie z instrukcją montażu  
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- Automatyczne odpowietrzniki należy montować w pionie zgodnie z instrukcją 
producenta. 

- Montaż armatury kontrolno-pomiarowej należy przeprowadzić zgodnie z warunkami 
podanymi w instrukcji producenta. 

- Termometry należy instalować w miejscach dostępnych i nie narażonych na drgania. 
 

5.5. Montaż izolacji - roboty podstawowe 
- Grubość izolacji podano w Dokumentacji Projektowej 
- Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu 

wymaganych prób szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

- Powierzchnia rurociągu powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania 
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami 
itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzona powłoką 
antykorozyjną. 

- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być, suche, czyste  
i nie uszkodzone, a sposób składowania na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 
5.6. Zabezpieczenia p.poż. - roboty podstawowe 

- Przejścia przewodów przez ściany pomieszczeń wydzielonych ogniowo oraz przez 
przegrody o wymaganiach odporności ogniowej należy zabezpieczyć systemowo np. za 
pomocą powłoki ogniochronnej. 

- Powłoką należy pokryć rurę na długości 40 cm z każdej strony przejścia przez 
przegrodę, następnie otwór wypełnić zaprawą ogniochronną. Grubość warstwy po 
wyschnięciu nie powinna być mniejsza niż 2 mm. Po wykonaniu zabezpieczenia na rurę 
założyć izolację termiczną. 

- Montaż zabezpieczeń należy wykonać ściśle z wytycznymi producenta tak, aby 
przejście przez przegrody posiadało odporność ogniową co najmniej taką, jak przegroda. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna  
z Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do prób odbiorowych i odbioru robót zanikających Wykonawca 
powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inspektora Nadzoru  
o rodzaju i terminie zgłaszanych obiorów. Zgłoszenie odbiorów wykonawca powinien 
potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy 
Po pozytywnym zakończeniu prób i odbiorów robót Wykonawca jest zobowiązany do 
sporządzenia protokołów odbioru robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz 
dokonania wpisu do Dziennika Budowy o wyniku odbioru robót. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu : 

- użycia właściwych materiałów i urządzeń, 
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- prawidłowości wykonanych połączeń, podpór, wydłużek, armatury, prowadzenia 
instalacji, 

- jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- wielkości spadków przewodów, 
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych, 
- prawidłowości wykonania odpowietrzeń, przejść przez przegrody budowlane, 
- prawidłowości przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
- jakości wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej,  
- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną, 
- badania szczelności przewodów, próby, rozruch. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru 
wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych 
dokumentów nie mogą być wbudowane. 
 

6.3. Badania po wykonaniu robót instalacyjnych 
Próba hydrauliczna instalacji wody lodowej 

- Napełnianie instalacji wody lodowej powinno odbywać się od dołu instalacji przez powrót. 
- Podwyższenia ciśnienia w instalacji (lub jej części) do ciśnienia próbnego należy dokonać 

pompką hydrauliczną wyposażoną w zawory odcinające i manometr. 
- Ciśnienie próbne powinno być mierzone w najniższym punkcie instalacji manometrem 

tarczowym cechowanym o dużej tarczy z podziałką co 0,01 MPa. Podczas próby 
prędkość wzrostu ciśnienia od ciśnienia roboczego do próbnego nie powinna 
przekraczać 0,01 MPa na minutę. Ciśnienie próbne dla instalacji wynosi: ciśnienie robocze 
instalacji x 1,5. 

- Należy wykonać trzy testy o różnym czasie trwania: 0,5 godz., 1,0 godz. i 2 godz.,  
a wartość spadku ciśnienia w próbie zasadniczej dwugodzinnej powinna wynosić nie 
więcej niż 0,02 MPa. Pomiędzy każdą próbą instalacja powinna znajdować się w stanie 
bezciśnieniowym. Próba powinna być prowadzona przy odłączonym źródle i naczyniu 
wzbiorczym. 

- Prawidłowość regulacji należy ocenić na podstawie temperatury powrotu. W trakcie 
tej próby sprawdzamy, czy nie wystąpiły przecieki, oceniamy poprawność działania 
instalacji i prawidłowe działanie urządzeń. 

- Po zakończeniu próby sprawdza się czy nie powstały uszkodzenia, odkształcenia trwałe 
lub inne defekty dyskwalifikujące instalację. Zaleca się, aby instalacja po próbach była 
obserwowana przez trzy doby. 

- Próba hydrauliczna - wodna może być wykonana po przepłukaniu instalacji i ustaleniu jej 
czystości. Próbę należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i  przed zamurowaniem 
przejść przez ściany. 

 



 

74 
 

7. OBMIAR  ROBÓT  
Jednostki obmiaru robót : 
m2 (metr kwadratowy) – wykonanych i odebranych izolacji termicznych, 
m (metr) – wykonanej i odebranej instalacji c.o. oraz robót murowych i demontażowych,  
kpl. (komplet) – komplet wykonanych  i odebranych urządzeń, 
szt. (sztuka) – termometry, manometry, naczynie wzbiorcze, zaworu bezpieczeństwa, filtr 
siatkowy, zawory odcinające,  regulacyjne, termostatyczne, odpowietrzniki automatyczne, 
klimakonwektory, 
otwór – wykonanie przebić dla przewodów instalacji chłodniczej, 
układ – wykonanie próby szczelności instalacji chłodniczej.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót zgodnie z Warunkami Ogólnymi Odbioru Robót opartymi jest na procentowym 
wykonaniu danej instalacji w bieżącym okresie rozliczeniowym /zgodnie z umowa zawartą 
pomiędzy Inwestorem, a wykonawcą/. Przerób procentowy ustalany jest w konsultacji z 
Inspektorem Nadzoru i potwierdzany odpowiednim protokołem. 
 
Odbiór techniczny końcowy instalacji wody lodowej. 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
• Zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej; 
• Dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
• Zakończono uruchamianie instalacji 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawi_ następujące dokumenty: 
• Projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy) 
• Dziennik budowy 
• Potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami) 
• Obmiary powykonawcze 
• Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
• Protokoły odbiorów technicznych częściowych 
• Protokoły wykonanych bada_ odbiorczych 
• Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z których 
wykonano instalację 
• Instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
• Instrukcję obsługi instalacji 
 
W ramach odbioru końcowego należy: 
• Sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
• Sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi  
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstępstw, sprawdzić  
w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 
• Sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
• Sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
• Sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
• Uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
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Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 
protokularnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania wraz  
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 
ponowny odbiór instalacji. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
Cena  jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- zakres zaawansowania robót instalacyjno-montażowych /zgodnie z umową zawartą   
  pomiędzy Inwestorem, a wykonawcą/, 
- wykonanie prób szczelności, uruchomienie, regulacja zgodnie z pkt. 6 niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Wykaz uregulowań prawnych 
Dla celów informacyjnych, przedstawiono poniżej listę uregulowań prawnych (tj. ustaw, 
aktów itp.), norm i standardów przytoczonych w Specyfikacjach Technicznych, 
obowiązujących aktualnie w Polsce. 
Praktyczny przewodnik procedur kontraktowych w ramach programów Phare, Ispa & Sapard 
2001 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 
Ustawa o ochronie środowiska z 27.04.2001r. (Dz.U. Nr 62 poz. 627). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 
690 z późniejszymi zmianami). 
 
UWAGA: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę od stosowania jego 
aktualnej treści. 
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ST-S-02/5 
WYMIENNIKOWNIA 

 
 
1. PRZEPISY OGÓLNE 
 
1.1. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inwestora. 
 
1.1.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy, Księgę Obmiarów oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 
komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zagospodarowanie i ochronę 
placu budowy. 
 
1.1.2. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie węzła cieplnego 3-funkcyjnego dla 
przebudowywanego budynku Teatr Ruiny zlokalizowanego przy al. Przyjaźni 18 w 
Gliwicach. 
 
1.1.3. Dokumentacja Projektowa DP Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 
wykazem podanym w dokumentacji. W przypadku zmian w stosunku do DP, dokonanych 
podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym 
Projektanta oraz wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji 
powykonawczej i odpowiedzialność za wprowadzone rozwiązania w całości obciążają 
Wykonawcę wygrywającego przetarg. Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca 
uwzględni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny 
być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na 
własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia. 
 
1.1.4. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową DP i specyfikacją techniczna ST Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
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Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 
1.1.5. Informacja o terenie budowy Teren budowy jest własnością Miasta Gliwice. Teren budowy jest zabudowany. Działka jest 
uzbrojona w sieć wodną, kanalizacyjną i elektryczną. W trakcie robót obiekt nie będzie 
czynny, Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować roboty, aby nie dopuścić do dewastacji. 
Wszelkie uszkodzenia Wykonawca usunie na własny koszt. Jeżeli wystąpi sytuacja, która 
będzie kolidowała z robotami należy uzgodnić ją z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. 
 
1.1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 
a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
· możliwością powstania pożaru 
 
1.1.7. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
1.1.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, certyfikaty. 
 
1.1.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
1.1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej 
 
1.1.11. Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć 
roboty utrzymane nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie 
realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym stanie czystość 
nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora. 
 
2.2. Atesty, certyfikaty Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
· Polską Normą 
· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie a), 
c) spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 
wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 
to ich koszt zostanie przewartościowany. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne 
na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej można zastąpić 
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających 
z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi Inspektora i Projektanta o wyborze 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora. 
 
3. SPRZĘT Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inwestora. W przypadku braku takich ustaleń, w dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 



 

80 
 

4. TRANSPORT Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ze względu na lokalizację obiektu, Wykonawca zorganizuje tak roboty, aby nie być 
uciążliwym dla sąsiedztwa. Wykonawca opracuje i przedstawi szczegółowy harmonogram 
robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 
Wspólny słownik zamówień CPV: - 45.33.00.00 – 9 – roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne, 
- 45.30.00.00 – 0 – roboty instalacyjne w budynkach 
 
II.  INSTALACJA TECHNOLOGICZNA 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem węzła cieplnego i podłączenia mediów do instalacji wewnętrznych. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 
robót. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów. Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 
zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót, niż do tych dla których zostały 
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zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie. terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym 
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
2.5 Zastosowane materiały Źródło ciepła 
W budynku wykonać nowy węzeł ciepłowniczy w wydzielonym pomieszczeniu technicznym 
w podpiwniczeniu budynku przy al. Przyjaźni 18 w Gliwicach. Węzeł wykonać jako 
kompaktowy. Węzeł należy wykonać zgodnie z załączonymi do DP Warunkami technicznymi 
wydanymi przez PEC Gliwice. 
Wydzielony tu będzie: 
a) węzeł przygotowania c.w.u. z wymiennikiem płytowym skręcanym w fabrycznej izolacji, o 
wydajności Q=24kW (opory str.pierwotna/wtórna Δp=9,64/5,87kPa) i zasobnikiem c.w.u. o 
pojemności 250l. Regulacja parametrów cwu realizowana będzie poprzez zawór regulacyjny 
DN15 KVS=1,0 m3/h z siłownikiem elektrycznym i funkcja bezpieczeństwa, zabudowany za 
wymiennikiem po stronie grzewczej. Jako zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury 
zastosowano termostat STW. Pomiar zużycia ciepła realizowany będzie wspólnie dla bloku 
c.o., bloku przygotowania c.w.u. i bloku c.t.. Pomiar odbywać się będzie za pomocą 
ultradźwiękowego przetwornika przepływu SHARKY FS473 DN25 G=3,5m3/h 
współpracującego z urządzeniem zliczającym FAUN licznika ciepła firmy APATOR; ujęty w 
module przyłączeniowym. Dla zapobieżenia przed spadkiem temperatury c.w. zabudować 
pompę cyrkulacyjną o parametrach: G=0,3m3/h, Δp=2,5mSW. Stabilizację ciśnienia w 
układzie c.w.u. zapewni przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 12l. Instalację 
zabezpieczyć membranowym zaworem bezpieczeństwa tmax=120oC, potw=6bar. Na 
przewodzie wody zimnej przewidziano filtr siatkowy, wodomierz wody zimnej z nadajnikiem 
impulsów o przepływie nominalnym 0,3m3/h PN6bar, zawór zwrotny oraz zawory 
odcinające. 
b) Węzeł c.o. przygotowującym wodę grzewczą o parametrach 70/50oC. Regulacja 
parametrów wody wychodzącej z wymiennika realizowana będzie poprzez zawór regulacyjny 
DN25 KVS=4,0 m3/h z siłownikiem elektrycznym. Wydajność wymiennika lutowanego 
Q=176,2kW, spadek ciśnienia na wymienniku: Δp=2,11/16,2kPa. Instalacja wewnętrzna 
zabezpieczona przeponowym naczyniem wzbiorczym o pojemności 200l, a obieg wody 
wymuszać będzie pompa obiegowa z regulacją obrotów o parametrach: G=8,5m3/h, 
Δp=7,1mSW. Instalację zabezpieczyć membranowym zaworem bezpieczeństwa tmax=120oC, 
potw=4bar. 
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Instalacja będzie napełniana i uzupełniana wodą z rurociągu powrotnego 
wysokoparametrowego. Na spince uzupełniającej zamontowane będą: filtr siatkowy, 
wodomierz wody ciepłej z impulsatorem Qn1,0 (wspólny dla c.o. i wentylacji), reduktor 
ciśnienia bezpośredniego działania DN15 KVS=3,2m3/h i zakresie nastaw 1 – 4bar, zawór 
zwrotny i odcinający oraz kryza dławiąca Ø5mm. 
c) Węzeł c.t. przygotowującym wodę grzewczą o parametrach 70/50oC. Regulacja 
parametrów wody wychodzącej z wymiennika –realizowana będzie poprzez zawór 
regulacyjny DN15 KVS=1,6 m3/h z siłownikiem elektrycznym i funkcją bezpieczeństwa. 
Wydajność wymiennika lutowanego Q=75,4kW, spadek ciśnienia na wymienniku: 
Δp=2,57/18,6kPa. Instalacja wewnętrzna zabezpieczona będzie przeponowym naczyniem 
wzbiorczym o pojemności 35l, a obieg wody wymuszać będzie pompa obiegowa z regulacją 
obrotów o parametrach: G=3,6m3/h, Δp=6,9mSW. Instalację zabezpieczyć memebranowym 
zaworem bezpieczeństwa tmax=120oC, potw=4bar. Instalacja c.t. będzie napełniana i 
uzupełniana wodą z rurociągu powrotnego wysokoparametrowego. Na spince uzupełniającej 
zamontowane będą: filtr siatkowy, wodomierz wody ciepłej z impulsatorem Qn1,0 (wspólny 
dla c.o. i wentylacji), reduktor ciśnienia bezpośredniego działania DN15 KVS=3,2m3/h i 
zakresie nastaw 1 – 4bar, zawór zwrotny i odcinający oraz kryza dławiąca Ø5mm. 
d) Funkcje sterowania węzłem realizowane poprzez regulator pogodowy typ TROVIS 5579 
firmy SAMSON. 
e) Pomiar zużycia ciepła realizowany będzie wspólnie dla bloku c.o., bloku przygotowania 
c.w.u. i bloku c.t.. Pomiar odbywać się będzie za pomocą ultradźwiękowego przetwornika 
przepływu SHARKY FS473 DN25 G=3,5m3/h. max strumień objętości Gmax= 7m3/h; min 
strumień objętości Gmin= 7l/h. Przed przetwornikiem należy zachować odcinek prosty min 
250mm, a za przetwornikiem odcinek prosty długości min 150mm.Przepływomierz 
współpracować będzie z przelicznikiem wskazującym FAUN i dwoma czujnikami 
temperatury termorezystancyjne Pt500 w tulejach ochronnych. Mufy pod tuleje wspawać do 
rurociągu skośnie pod katem 45o przeciwnie do kierunku przepływu. Czujniki powinny sięgać 
do osi rurociągów, a długość kabli łączących czujniki z przelicznikiem powinna wynosić min 
5m. 
f) Ograniczenie przepływu wody sieciowej realizowane będzie przez zawór regulacyjny 
różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu DN25 PN16 Kvs=8m3/h, zakres nastaw 0,2 – 
1,0bar zabudowany na przewodzie powrotnym sieciowym; 
g) Ponadto układ węzła wymiennikowego wyposażony będzie w niezbędną aparaturę 
kontrolno - pomiarową, manometry i termometry oraz spusty i odpowietrzenia, zaopatrzone w 
zawory kulowe. 
Przewody należy wykonać z: 
- sieciowe – rury stalowe przewodowe bez szwu mat. P235TR2 wg PN-EN10216-1 łączonych 
przez spawanie 
- instalacja c.o. – rury stalowe ze szwem S235JR wg PN-EN10219-1 
- woda zimna i instalacja c.w.u. – rury ze stali nierdzewnej wg PN-EN-10216-5 
Należy stosować armaturę: 
- po stronie wysokich parametrów - na ciśnienie 1,6 MPa z końcówkami do spawania lub 
kołnierzowe; 
- po stronie niskich parametrów - na ciśnienie 0,6 MPa; gwintowane. 
Dla umożliwienia kontroli parametrów pracy węzła, na rurociągach wody sieciowej i 
instalacyjnej zamontowane będą manometry tarczowe i termometry przemysłowe szklane, 
służące do pomiarów miejscowych. 
Węzeł cieplny wyposażony będzie w: 
- termometry szklane o zakresie 0...150°C - do pomiarów po stronie wysokich parametrów; 
- termometry szklane o zakresie 0...100°C - do pomiarów po stronie niskich parametrów; 
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- manometry tarczowe firmy KFM o średnicy 100 mm, klasy dokładności 1,6 i zakresie 
pomiarowym 0...1,6 MPa - do pomiarów po stronie wysokich parametrów; 
- manometry tarczowe firmy KFM o średnicy 100 mm, klasy dokładności 1,6 i zakresie 
pomiarowym 0...1,0 MPa - do pomiarów po stronie niskich parametrów. 
Na rurkach manometrycznych zabudować kurki 3-drogowe. 
Miejsca montażu termometrów i manometrów przedstawiono na schemacie węzła cieplnego. 
Rury zaizolować cieplnie kształtkami z pianki poliuretanowej w płaszczu ochronnym z PCV 
systemu STEINONORM 300 o grubości zgodnej z PN-B-02421 t.j.: 
- rury c.o. gr. izolacji 40mm 
- woda zimna gr. izolacji 30mm 
- c.w.u. i cyrkulacja gr. izolacji 30mm. 
Rurociągi po zmontowaniu i wykonaniu próby ciśnieniowej należy zaizolować cieplnie. 
Rurociągi zaizolować kształtkami z pianki poliuretanowej w płaszczu ochronnym z PCV 
systemu STEINONORM 300 o grubości zgodnej z PN-B-02421 t.j.: 
- rury grzewcze gr. izolacji 40mm 
- rury c.o. gr. izolacji 30mm 
- woda zimna gr. izolacji 20mm 
- c.w.u. i cyrkulacja gr. izolacji 20mm. 
Rurociągi należy oznakować strzałkami o kolorze: 
- zasilanie wysokich parametrów czerwony ciemny 
- powrót wysokich parametrów niebieski ciemny 
- zasilanie c.o. czerwony jasny 
- powrót c.o. niebieski jasny 
- woda zimna zielony 
- c.w.u. zielono-pomarańczowy 
- cyrkulacja zielono-biały 
- przewody bezpieczeństwa żółto-czarny 
- przewody impulsowe czarny 
- przewody odpowietrzające i odwadniające brązowy 
Materiały i urządzenia stosowane w węzłach ciepłej wody użytkowej i mające z nią kontakt 
powinny posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający je do 
kontaktu z wodą pitną. 
 
3. SPRZĘT Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być 
zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i 
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy 
przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji 
Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące 
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zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych. 
materiałów. Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji 
Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na 
własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych i dojazdach do budowy. 
 
5. WYKONANIE INSTALACJI 
5.1 Wymagania ogólne 5.1.1 Instalacja powinna, zgodnie z art. 5 ust. l ustawy, zapewnić obiektowi budowlanemu, w 
którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagali podstawowych dotyczących w 
szczególności: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
 5.1.2 Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 
właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze 
rozporządzenia, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem 
ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym wart. 8 tej 
ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
 
5.1.3 W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i 
zmianie użytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia, spełnienie wymagań 
wymienionych w 6.1.1 i 6.1.2 jest możliwe także w inny sposób, stosownie do wskazań 
ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy 
budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym 
komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim 
inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. 
 
5.1.4 Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, instalacja ogrzewcza powinna być wykonana, 
przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający 
zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnych z 
przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we 
właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno budowlanych 
dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, wydanych w 
drodze rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane (dla budynków 
mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ), a także zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. 
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5.2 Prowadzenie przewodów 5.2.1 Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem min 3‰. Przewody 
prowadzić ze wzniosem do zbiorników i zaworów odpowietrzających oraz ze spadkiem do 
kurków spustowych. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku 
jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samo odpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest 
możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
 
5.2.2 Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, 
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla 
materiału z którego wykonane są rury. Przewód powrotny powinien być usytuowany na 
wysokości 0,7m od posadzki, a odległość między przewodem zasilającym i powrotnym węzła 
nie powinna być mniejsza niż 0,6m. Odległość tych przewodów od ścian nie mniejsza niż 0,5 
m. W miejscach przejść przewody prowadzić na wysokości 2,0m (wymiar do izolacji 
przewodu). 
 
5.2.3 Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji), 
 
5.2.4 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej 
(przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej. 
 
5.2.5 Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń 
cieplnych. 
 
5.2.6 Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
 
5.3 Podpory 
5.3.1 Podpory stale i przesuwne 5.3.1.1 Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i 
wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać 
rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia 
to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje 
powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów. 
 
5.3.1.2 Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż 
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, 
poosiowy przesuw przewodu. 
 
5.4 Tuleje ochronne 5.4.1 Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez 
ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 
5.4.2 W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
5.4.3 Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu: 
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 
5.4.4 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z 
każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 
Nie dotyczy to 
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tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany 
powinien być osłonięty tarczką ochronną. 
 5.4.5 Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej 
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
 
5.4.6 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 
ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, 
zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
 
5.4.7 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku 
poniżej poziomu terenu, powinien być wykonany w projekcie technicznym. 
 
5.4.8 Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany 
zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
 
5.4.9 Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną 
tego przewodu. 
 
5.6 Montaż armatury 5.6.1 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 
której jest zainstalowana. 
 
5.6.2 Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. 
 
5.6.3 Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby 
była dostępna do obsługi i konserwacji. 
 
5.6.4 Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
 
5.6.5 Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, 
zgodnie z projektem technicznym. 
 
5.6.6 Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być 
zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z 
instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa 
sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody. 
 
5.7 Izolacja cieplna 5.7.1 Przewody instalacji powinny być izolowanie cieplnie. 
 
5.7.2 Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to 
wynika z projektu technicznego tej instalacji. 
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5.7.3 Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 
 
5.7.4 Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. Materiały 
przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, 
a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 
zawilgocenia lub uszkodzenia. 
 
5.7.5 Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych 
ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub 
uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
 
5.7.6 Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. 
 
5.7.7 Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie 
się ognia. 
 
5.8 Połączenia gwintowe Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z 
uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. 
Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny 
być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 *) i/lub PN-ISO 228-1 **). 
Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą 
obróbki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci 
pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu. 
Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. 
Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 
Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych 
(przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi 
uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne jest dokręcanie zbyt 
słabe, zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. 
Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. 
Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z 
wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet 
gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów (w 
połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane materiały 
pęczniejące pod wpływem wody). 
Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze 
nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120oC. Połączenia gwintowe 
mogą być stosowane do połączeń rur z armaturą oraz urządzeniami kontrolno - pomiarowymi 
o parametrach roboczych przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce 
połączeniowe armatury lub urządzenia, wykonane są w ich materiale rodzimym. 
 
5.9 Połączenia spawane Połączenie spawane może być wykonywane różnymi metodami: 
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- spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa, 
- spawanie łukowe elektrodami otulonymi, 
- inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy. 
Przy połączeniu spawanym należy: 
- możliwie ograniczyć powierzchnię spoiny stykającą się z czynnikiem znajdującym się w 
przewodzie, 
- stosować spoiny czołowe ciągłe z pełnym przetopem, 
- nie stosować jednostronnych połączeń spawanych na zakładkę i spoin punktowych, 
- nie stosować centrowania z zastosowaniem nie dających się usunąć wkładek. 
Spawanie gazowe wykonuje się mieszaniną tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego 
jest zalecane do wykonywania połączeń obwodowych na rurach o grubości ścianek do 4 mm i 
to niezależnie od średnicy rury oraz o grubości ścianek większej od 4 mm, lecz o średnicy nie 
przekraczającej 100 mm. Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stosuje się do łączenia 
wyrobów zarówno ze stali węglowych jak i niskostopowych. 
 
5.10 Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji 
wykonanych ze stali węglowej, powinno być wykonane farbami miniowymi dwukrotnie oraz 
farbami nawierzchniowymi dwukrotnie po wcześniejszym oczyszczeniu do trzeciego stopnia 
czystości. 
 
5.11. Wymagania dla węzła ciepłowniczego 
 5.11.1 Pomieszczenie węzła ciepłowniczego oraz jego podstawowe wyposażenie powinno 
odpowiadać wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-O2423. Przy stosowaniu węzłów 
prefabrykowanych (kompaktowych) o masie skoncentrowanej na małej powierzchni, należy 
uwzględnić dopuszczalne obciążenia jednostkowe na podłogę pomieszczenia węzła. W 
przypadku ich przekroczenia, dokumentacja węzła powinna uwzględniać szczegółową 
lokalizację fundamentowania węzła kompaktowego. Łącznie z wymaganiami zawartymi w 
polskich normach i przywalanymi tym przepisem. 
 
5.11.2 Jeżeli występuje możliwość przekroczenia dopuszczalnych obciążeń na ciągu 
komunikacyjnym do pomieszczenia węzła w czasie transportu węzła prefabrykowanego, 
dokumentacja techniczna powinna podawać sposób jego wprowadzenia do pomieszczenia 
węzła. 
 
5.11.3 Gdy transport węzła kompaktowego, zasobnika wody ciepłej lub innych elementów 
wyposażenia ze względu ma masę lub gabaryty jest niemożliwy istniejącymi ciągami 
komunikacyjnymi, należy przewidzieć w przegrodzie zewnętrznej pomieszczenia węzła 
specjalny luk montażowy. 
 
5.11.3 Przewody doprowadzające i powrotne czynnika grzejnego do węzła ciepłowniczego 
jak również doprowadzające czynnik ogrzewany z węzła do instalacji ogrzewczych 
(centralnego ogrzewania, wody ciepłej i ciepła technologicznego) powinny być wyposażone 
w armaturę odcinającą. 
 
5.11.4 Zaleca się, żeby armatura odcinająca węzeł od źródła ciepła i instalacji odbiorczych 
znajdowała się w pomieszczeniu węzła. 
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5.11.5 Zabezpieczenie, przy użyciu zaworów bezpieczeństwa, przed przekroczeniem 
dopuszczalnego ciśnienia powinno być realizowane w węzłach ciepłowniczych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych PN-B-02414; PN-B-02416; PN-B-02440 
i przepisach UDT przy ich usytuowaniu: 
1) w bezpośrednich węzłach ciepłowniczych instalacji ogrzewczych wodnych z redukcją 
parametrów temperaturowych i ciśnieniowych (węzły strumienicowe (hydro elewatorowe) i 
zmieszania pompowego) - na przewodzie zasilającym za urządzeniem redukcji parametrów 
czynnika grzejnego, a w węzłach zmieszania pompowego także na przewodzie powrotnym 
węzła, 
2) w wymiennikowych węzłach ciepłowniczych ogrzewczych wodnych, przy zabezpieczeniu 
instalacji odbiorczej naczyniem wzbiorczym przeponowym - na wylocie wody ogrzewanej z 
wymiennika ciepła przed armaturą odcinającą. W przypadku baterii wymienników 
połączonych wspólnym kolektorem lecz wyposażonych indywidualnie w armaturę 
odcinającą, każdy z wymienników powinien być zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa 
umiejscowionym między armaturą odcinającą wymiennik, 
3) w węzłach ciepłowniczych wody ciepłej zawór bezpieczeństwa powinien być usytuowany 
na dopływie zimnej wody między wymiennikiem (podgrzewaczem) i zaworem zwrotnym. 
4) w węzłach z zasobnikiem wody ciepłej należy zastosować: 
a) albo drugi zawór bezpieczeństwa za wymiennikiem (podgrzewaczem) wody ciepłej, 
b) albo naczynie wzbiorcze przeponowe dostosowane do pojemności układu wody ciepłej, 
umiejscowione obok zaworu bezpieczeństwa na dopływie wody zimnej między 
podgrzewaczem i zaworem zwrotnym. 
 
5.11.6 Nastawa zaworów bezpieczeństwa w węźle ciepłowniczym powinna być o 10% 
wyższa od ciśnienia roboczego przewidzianego dokumentacją techniczną w danym punkcie 
usytuowania. 
 
5.11.7 W przypadku zabezpieczenia instalacji i wymiennika instalacji ogrzewczej naczyniem 
wzbiorczym otwartym, rurociągi: przelewowy i sygnalizacyjny powinny być odprowadzone 
nad zlew w pomieszczeniu węzła ciepłowniczego. Nad zlew powinny być także 
odprowadzone przewody odpowietrzające z instalacji centralnego ogrzewania 
odpowietrzanych centralnie. 
 
5.11.8 Rurociągi spustowe od zaworów bezpieczeństwa oraz od zaworów spustowych należy 
wyprowadzić nad podłogową kratkę ściekową, specjalną studzienkę lub zlew jeśli jest on 
umiejscowiony poniżej poziomu tych rurociągów. 
 
5.11.9 Węzeł ciepłowniczy należy wyposażyć w ciepłomierz (układ pomiarowo 
rozliczeniowy) zliczający całkowitą ilość ciepła pobieraną przez węzeł z sieci ciepłowniczej. 
W węzłach wielofunkcyjnych dla rozdziału ilości ciepła na poszczególne funkcje węzła, 
wyposażenie w zakresie ciepłomierzy może być-rozszerzone. 
 
5.11.10 Jeżeli przepływ wody przez przepływomierz ciepłomierza dopuszczalny jest tylko w 
jednym kierunku, należy za tym elementem zastosować zawór zwrotny. 
 
5.11.11 Filtr siatkowy należy obowiązkowo także stosować przed przepływomierzem 
ciepłomierza z mechanicznym elementem pomiarowym. 
 
5.11.12 Węzeł ciepłowniczy wody ciepłej powinien być wyposażony w wodomierz na 
dopływie wody zimnej do wymiennika wody ciepłej. 
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5.11.13 W kotłowni i węźle ciepłowniczym oprócz wyposażenia w odmulniki zgodnie z 
normą przedmiotową PN-B-02423, na każdym odgałęzieniu węzła na którym znajduje się 
armatura regulacyjna sterowana automatycznie, należy stosować filtry siatkowe o gęstości 
siatki co najmniej 600 oczek/cm2 o ile DTR zastosowanej armatury regulacyjnej nie wymaga 
inaczej. 
 
5.11.14 Powierzchnie zewnętrzne rurociągów i urządzeń węzła ciepłowniczego wykonane ze 
stali nieodpornych na korozję wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie 
powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane przez czyszczenie ręczne lub 
mechaniczne zgodnie z normą Pn-ISO 8501-1 powinno odpowiadać St2 stopniowi czystości. 
Tak przygotowane powierzchnie powinny być zabezpieczone przed korozją przy użyciu 
materiałów malarskich ogólnego zastosowania odpornych na maksymalną temperaturę 
zabezpieczanych powierzchni, zgodną z projektem technicznym. Pokrycie antykorozyjne 
powinno być dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubości całkowitej 80 
7 120 μm. 
 
5.11.15 Rurociągi i urządzenia węzła ciepłowniczego o podwyższonej temperaturze 
powierzchni oraz rurociągi wody zimnej w obrębie węzła powinny być izolowane cieplnie. 
Izolacja cieplna powinna być zgodna z projektem technicznym węzła i odpowiadać 
wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421. Izolacją cieplną nie należy pokrywać tych 
fragmentów poszczególnych urządzeń węzła na których znajduje się firmowe znakowanie 
(tabliczka znamionowa), które powinno być czytelne bez naruszania izolacji. 
 
5.11.16 Zaleca się stosowanie w węźle ciepłowniczym instalacji ogrzewczej zbiornika 
bezciśnieniowego wody uzdatnionej do uzupełniania zładu tej instalacji. Pojemność zbiornika 
powinna odpowiadać pojemności całkowitej instalacji lub pojemności największej sekcji 
instalacji odcinanej armaturą na głównych rozdzielaczach (kolektorach) usytuowanych w 
węźle ciepłowniczym. 
 
5.11.17 Węzeł ciepłowniczy zasilający instalację odbiorczą o odporności termicznej mniejszej 
od maksymalnej temperatury jaka może jaka może wystąpić w przypadkach awaryjnych 
powinien być wyposażony w automatyczny ogranicznik temperatury. Jego zadziałanie 
powinno w sposób trwały powodować odcięcie przepływu czynnika grzejnego do czasu 
interwencji i usunięcia przyczyny takiego stanu przez obsługę węzła. 
 
5.11.18 W przypadku limitowania przepływu czynnika grzejnego w rozliczeniach za ciepło, 
węzeł ciepłowniczy powinien być wyposażony w automatyczny układ regulacji przepływu 
czynnika grzejnego z ogranicznikiem przepływu o konstrukcji umożliwiającej założenie 
plomby po zadaniu nastawy obliczeniowej. 
 
5.11.19 Węzeł ciepłowniczy instalacji ogrzewczej powinien być wyposażony w układ 
automatycznej regulacji temperatury wody zasilającej instalację ogrzewczą w funkcji 
temperatury zewnętrznej. Konstrukcja układu regulacyjnego (zaworu regulacyjnego z 
siłownikiem) powinna umożliwiać ręczne ustawienie zaworu w dowolnym położeniu w 
przypadku zaniku zasilania lub awarii. 
 
5.11.19 Węzeł ciepłowniczy wody ciepłej powinien być wyposażony w układ automatycznej 
regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej (stałowartościowy). Konstrukcja układu 
regulacyjnego powinna być wyposażona w automatyczną funkcję zwrotną w przypadku 
zaniku zasilania lub awarii (automatyczne zamknięcie zaworu). 
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5.12. Zasady montażu rurociągów i podstawowych urządzeń 5.12.1 Podstawowe urządzenia węzła ciepłowniczego powinny być rozmieszczone w 
pomieszczeniu węzła zgodnie z dokumentacją techniczną. Przy zachowaniu rozwiązania 
funkcjonalnego węzła dopuszcza się korektę rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń jeśli 
wiąże się to z optymalizacją, zwartością, likwidacją kolizji rurociągów itp. Zmiany w tym 
zakresie powinny uzyskać akceptację projektanta węzła. 
 
5.12.2 Urządzenia węzła ciepłowniczego powinny być ustawione w węźle w położeniu 
wymaganym przez DTR producentów poszczególnych urządzeń. 
 
5.12.3 Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji jak wymienniki ciepła, 
zawory regulacyjne, filtry, odmulniki, zasobniki itp. powinny być montowane w węźle z 
uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie. 
 
5.12.4 Rurociągi w węźle ciepłowniczym należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie 
węzła na wspornikach umieszczonych w ścianie lub stropie. W przypadku gdy konstrukcja 
ściany lub stropu nie pozwala na takie obciążenie, rurociągi należy mocować na 
konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podłodze 
pomieszczenia węzła. Konstrukcje wsporcze powinny zapewniać stałość położenia 
rurociągów węzła. 
 
5.12.5 Na wspornikach umieszczonych w ścianach, jeśli konstrukcja ich na to pozwala, lub na 
konstrukcjach wsporczych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podłodze węzła 
należy mocować także urządzenia węzła, jak: wymienniki ciepła, odmulniki, duże pompy 
bezdławnicowe i inne, których masa i wymiary gabarytowe mogą stwarzać trudności z ich 
montażem i demontażem jak również mogą powodować nadmierne obciążenie rurociągów na 
których są zamontowane. Dla zapewnienia prawidłowego działania i zabezpieczenia przed 
deformacją, odpowiednie konstrukcje wsporcze należy także stosować w pobliżu połączeń 
elastycznych elementów czy rurociągów w węźle (kompensatory wydłużeń termicznych, 
elastyczne amortyzatory drgań itp.). 
 
5.12.6 Rurociąg powrotny powinien znajdować się nie niżej niż 30 cm nad podłogą. 
Odległość między przewodem zasilającym i powrotnym węzła nie powinna być mniejsza niż 
60 cm. Odległość tych przewodów od ścian nie powinna być mniejsza niż 50 cm. 
 
5.12.7 Rurociągi w na których znajduje się strumienica powinny być prowadzone poziomo na 
długości 2,5 -;-3,0 m. Wszystkie inne rurociągi powinny być prowadzone ze spadkiem w 
kierunku najniższego punktu gdzie znajduje się armatura spustowa. 
 
5.12.8 Wszystkie podstawowe urządzenia powinny być łączone z rurociągami w sposób 
rozłączny umożliwiający łatwy demontaż i wymianę poszczególnych elementów węzła bez 
konieczności demontażu innych urządzeń. Dopuszcza się stosowanie armatury odcinającej 
łączonej z rurociągami przez spawanie. 
 
5.12.9 Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po 
przygotowaniu końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-
ISO 6761. Natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być 
zgodne z przedmiotową normą PN-B-69012. 
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5.12.10 Rurociągi stalowe ocynkowane powinny być łączone za pomocą gwintowanych 
kołnierzy wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych ocynkowanych z żeliwa ciągliwego zgodnych 
z normą PN-EN 10242. 
 
5.12.11 Pompy wirowe fundamentowe powinny być mocowane do fundamentów przy użyciu 
amortyzatorów drgań przystosowanych do typu i wielkości pompy. 
 
5.12.12 Pompy powinny być montowane między armaturą odcinającą, a w przypadku 
równoległego łączenia pomp, na przewodzie tłocznym między pompą i armaturą odcinającą 
należy montować zawór zwrotny. 
 
5.12.13 Pompy hermetyczne (bezdławnicowe) należy instalować na prostych odcinkach 
przewodów w osi rurociągu tak, aby oś silnika była w położeniu poziomym natomiast 
elektryczna skrzynka przyłączeniowa pompy nie powinna znajdować się pod silnikiem. W 
przypadku gdy konstrukcja pompy dopuszcza pracę przy pionowym położeniu osi, silnik 
pompy powinien znajdować się nad pompą. 
 
5.12.14 Rurociągi przyłączeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny być 
mocowane do wsporników lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi. 
 
5.12.15 Podłączenia króćców tłocznych pomp wirowych do rurociągów powinny być 
wykonywane przy 
użyciu elastycznych łączników amortyzujących. Warunek ten nie dotyczy pomp 
hermetycznych o mocy silnika < 100 W. W przypadku zestawu pomp (w tym bliźniaczych) 
pracujących cyklicznie (przełączanych automatycznie) zaleca się stosowanie łączników 
amortyzacyjnych także na króćcach ssawnych. 
 
5.12.16 Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny być montowane w położeniu 
zgodnym z instrukcją montażu producenta. Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi 
nie powinny być montowane w pozycji z siłownikiem skierowanym do dołu (siłownik pod 
zaworem). 
 
5.12.17 Nie należy montować aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod 
rurociągami wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a także w pobliżu 
wylotów króćców spustowych wody z rurociągów węzła, zaworów bezpieczeństwa itp. 
 
5.13 Zasady montażu prefabrykowanego węzła ciepłowniczego (kompaktowego) 5.13.1 Przed montażem prefabrykowanego węzła ciepłowniczego (kompaktowego) należy 
przeprowadzić odbiór techniczny – częściowy pomieszczenia węzła. 
5.13.2 Węzeł ciepłowniczy prefabrykowany (kompaktowy) powinien być dostarczony przez 
producenta 
z protokółem odbioru częściowego. 
5.13.3 W przypadku konieczności częściowego demontażu węzła podczas transportu do 
pomieszczenia węzła, po ponownym jego montażu w pomieszczeniu węzła należy wykonać 
częściowy jego odbiór w zakresie szczelności w stanie zimnym. 
 
5.14 Zasady montażu urządzeń kontrolno - pomiarowych 5.14.1 Montaż urządzeń do pomiaru ilości ciepła (ciepłomierzy), oraz innych urządzeń 
pomiarowych służących do rozliczeń za ciepło i wodę wodociągową zużyte do przygotowania 
ciepłej wody, powinien być zgodny z warunkami montażu określonymi przez producenta. Dla 
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określonej dokładności pomiarów szczególnej uwagi wymaga miejsce i sposób montażu 
czujników termometrycznych oraz zachowanie odpowiednich prostych odcinków rurociągów 
przyłączonych przed i za urządzeniem pomiarowym przepływu jeśli takie są wymagane przez 
producenta urządzeń. 
 
5.14.2 Pomiar temperatury w węźle następujących punktach: 
1) na wejściu i wyjściu czynnika grzejnego do i z węzła, 
2) na wejściu i wyjściu czynnika ogrzewanego do i z węzła oraz instalacji ogrzewczych, 
3) na zasobnikach wody ciepłej, 
4) wszędzie tam gdzie wskutek działania poszczególnych urządzeń węzła następuje zmiana 
parametrów temperaturowych. 
 
5.14.3 Pomiar ciśnienia (oraz różnicy ciśnienia) w węźle ciepłowniczym powinien być 
prowadzony w następujących punktach: 
1) na wejściu i wyjściu czynnika grzejnego do węzła, 
2) na wejściu i wyjściu czynnika ogrzewanego z węzła do instalacji odbiorczych, 
3) na króćcach (kolektorach) ssawnych i tłocznych pomp cyrkulacyjnych, 
4) na zasobnikach ciepła, 
5) wszędzie tam gdzie następuje funkcjonalna zmiana parametrów ciśnieniowych w węźle. 
 
5.14.4 Do pomiaru temperatury w odpowiednich punktach pomiarowych węzła należy 
stosować: 
1) szklane termometry przemysłowe odpowiadające wymaganiom przedmiotowej normy 
PN-M-53820 w oprawie metalowej wg normy (BN-66/2215-01), 
2) termometry bimetaliczne ze skalą kołową i działką elementarną o wartości jednego stopnia 
Celsjusza, 
3) termometry elektryczne z czujnikami rezystancyjnymi lub termoelektrycznymi 

odpowiadające normom przedmiotowym PN-M-53852 i PN-M-53820. 
 

5.14.5 Do pomiaru ciśnienia w odpowiednich punktach pomiarowych węzła ciepłowniczego 
należy stosować: 
1) ciśnieniomierze wskazówkowe (manometry) o klasie dokładności pomiarów::; 1,5 
odpowiadające normie przedmiotowej PN-M-42304. Ciśnieniomierze powinny być 
wyposażone w armaturę odpowietrzająco-spustową (kurki) zgodną z normą przedmiotową 
PN-M-42303. Króćce przyłączne ciśnieniomierzy w punktach pomiarowych o podwyższonej 
temperaturze powinny być zasyfonowane. 
2) elektryczne ( elektroniczne) przetworniki ciśnienia. 
 
5.14.6 Zaleca się stosowanie mierników różnicy ciśnienia mechanicznych lub elektrycznych 
w punktach pomiarowych, w których parametr ten jest niezbędny, a określany w oparciu o 
wskazania ciśnieniomierzy jak: króćce (kolektory) pomp cyrkulacyjnych, kolektory zasilania 
instalacji odbiorczych itp. 
 
5.5.7 W przypadku stosowania centralnych pomiarów temperatury i ciśnienia (także różnicy 
ciśnienia) 
- przy użyciu np. centralnego, stacjonarnego lub przenośnego miernika elektrycznego tych 
parametrów z przełącznikiem odczytu poszczególnych wartości mierzonych - należy oprócz 
pomiarów centralnych stosować stacjonarne termometry i manometry na przewodach 
wejściowych i wyjściowych (do instalacji odbiorczych) węzła ciepłowniczego oraz w 
punktach redukcji ciśnienia. 
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5.14.8 Ciśnieniomierze (manometry) umiejscowione na przewodach zasilających instalacje 
ogrzewcze oraz za urządzeniami redukcji ciśnienia (za każdym reduktorem) powinny mieć na 
skali oznaczoną czerwoną kreską wartość dopuszczalnego ciśnienia w tym punkcie 
pomiarowym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i 
odbiór robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 
 
6.2. Warunki szczegółowe Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganymi określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej i odpowiednimi Normami. 
 
6.3 Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej 6.3.1 Warunki wykonania badania szczelności 
 
6.3.1.1 Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp 
robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 
przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas 
badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów 
częściowych. 
 
6.3.1.2 Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów 
częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji 
lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności 
sprężonym powietrzem. 
 
6.3.1.3 Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia 
ponad wartość ciśnienia próbnego. 
 
6.3.1.4 Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub 
źródło ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 
 
6.4 Przebieg badania szczelności wodą zimną 6.4.1 Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna 
być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
 
6.4.2 Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej: 
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 
 
6.4.3 Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej 
doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie 
przecieków wody lub roszenia. 
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6.4.4 Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w 
najniższym punkcie instalacji. 
 
6.4.5 Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być 
taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ±3 K) i nie powinno występować 
promieniowanie słoneczne. 
 
6.4.6 Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony 
protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz 
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z 
wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, 
która była objęta badaniem szczelności. 
 
6.5 Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 
- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), 
- podłączyć naczynie wzbiorcze, 
- sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana, - 
sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz: 
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzić czy właściwy jest 
poziom wody w naczyniu, 
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym – sprawdzić czy ciśnienie 
początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, 
- uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to 
znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości 
ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.6 Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji 
6.6.1 Prowadzenie badania 6.6.1.1 Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody 
zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność 
okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia 
powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki 
regulacji uwzględnione w protokóle odbioru. 
 
6.6.1.2 Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: 
a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 
b) po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 
c) po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie, 
 
6.6.1.3 Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu 
źródła ciepła, w miarę. możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika 
grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
 
6.6.1.4 Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien 
być ogrzewany co najmniej przez trzy doby. 
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6.6.1.5 Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin 
wszystkich połączeń, uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania 
kompensatorów. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik 
badania uważa się( za pozytywny, jeśli cała instalacja nic wykazuje przecieków ani roszenia, 
a po ochłodzeniu nic stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 
 
6.6.1.6 W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu 
szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej 
obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności 
eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie 
przekroczyły 0,1 % jego pojemności. 
 
6.6.1.7 Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji z 
naczyniem wzbiorczym przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową sporządzić dla 
celów eksploatacyjnych nomogram umożliwiający określenie stopnia napełnienia instalacji 
wodą w funkcji ciśnienia i średniej temperatury wody w instalacji. 
 
6.6.1.8 Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.7 Badania armatury przy odbiorze instalacji 
6.7.1 Badania armatury odcinającej Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy określić termin w którym armatura powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.7.2 Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów) Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 
a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich 
identyfikację (sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 
b) poprawność i szczelność montażu połączeń armatury (regulatorów), 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury (regulatorów), 
d) poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
e) nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu 
próbnego, 
f) plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane), 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy określić termin w którym armatura powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.7.3. Badanie wymienników ciepła a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) z projektem; 
b) Sprawdzenie szczelności zamocowania w obudowie; 
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c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń 
d) Sprawdzenie materiału, z jakiego wykonano wymienniki; 
e) Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilenia i powrotu czynnika; 
f) Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 
 
6.7.4. Badanie pomp a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób 
(prawidłowy kierunek przepływu); 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 
c) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej 7.1.1 Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 
wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma 
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z 
projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
 
7.1.2 Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników. 
 
7.1.3 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 
następujących rodzajów robót: 
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary 
otworu, 
b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka 
pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego 
instalacji – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka 
instalacji w przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy, 
c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 
wewnętrznej instalacji ogrzewczej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części 
zewnętrznej tej instalacji - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, 
odwodnienie,  
d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, 
osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. 
 
7.1.4 Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający 
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania 
instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych 
odbiorem. 
 
7.1.5 W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru międzyoperacyjnego. 
 
7.2 Odbiór techniczny-częściowy instalacji 7.2.1 Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 
części 
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instalacji , do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: 
przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych brudach lub zamykanych 
kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach 
budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, 
których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego 
(technicznego). 
 
7.2.2 Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
 
7.2.3 W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi 
zmian w tym projekcie, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi 
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
 
7.2.4 Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i 
pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były 
objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych badań 
odbiorczych. 
 7.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 
należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 
7.3 Odbiór techniczny-końcowy instalacji 7.3.1 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po 
spełnieniu następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz 
badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające 
instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura 
zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 
e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań 
rozporządzenia w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z 
oszczędnością energii. 
 
7.3.2 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
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c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
f) protokoły odbiorów technicznych-częściowych 
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację, 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
k) instrukcję obsługi instalacji. 
 
7.3.3 W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 
7.3.4 Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
 
7.3.5 Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 
do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 
odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie 
pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 
zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
 
8. OBMIAR ROBÓT Jak w przedmiarze robót. 
 
9. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW:  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 

109/00 poz. 1157,Nr 120/00 poz. 1268,Nr 5/01 poz. 42, Nr100/01 poz. 1085,Nr 
110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz.718 z późniejszymi zmianami)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.u. 
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 z późniejszymi zmianami))  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 
1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 
(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz.U. Nr 249/04 poz. 2497)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198/04 poz. 2041)  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (Dz.U. Nr 166/02 poz.  1360)   Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie 
wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk 
technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń (Dz.U. Nr 98/05 poz. 825)  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25  kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. 2012 poz. 825)  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji. Seria wydawnicza: Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.  PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia  PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego  PN- B-02414: 1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
Wymagania  PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania  PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania  PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania  PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania  PN- B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze  PN-B-02423;1999 „Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze”  PN -83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000  PN-B-1 0720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych 
wodociągowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze  PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości 
wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych  PN -C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 
wody  PN-EN10216-1 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  PN-EN-10216-5 Rury ze stali nierdzewnej  PN- 70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne  PN- 70/N-0l270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników  PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 
żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 
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 PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni 
stali do malowania  PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, 
staliwa i żeliwa do malowania  PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne  PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne  PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki  PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi  PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania  PN-83/M-53850 Termometry elektryczne. Czujniki termometrów termoelektrycznych. 
Ogólne wymagania i badania  PN-83/M-53852 Termometry elektryczne. Charakterystyki termometryczne 
oporników (rezystorów) termometrycznych 
 

III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji elektrycznych w pomieszczeniu wymiennikowni 
 
1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i realizacji robót 
wymienionych poniżej: 
- tablice rozdzielcze 
- układanie przewodów i kabli 
- montaż osprzętu elektrycznego 
- montaż oświetlenia ogólnego 
- instalacja odgromowa 
- pomiary elektryczne 
 
1.4 Określenia podstawowe. Jak w części ogólnej 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dokumentacji projektowej. Instalacje powinny 
być wykonane zgodnie z Polskimi Normami, obecnie obowiązującym prawem budowlanym i 
wymaganiami wszelkich władz lokalnych, przepisów i regulacji terenowych. Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego oraz za bezpieczeństwo i 
higienę pracy. 
 
1.5.1 Przekazanie placu budowy. 
Jak w części ogólnej 
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1.5.2 Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą 
sporządzi Wykonawca na własny koszt, chyba że umowa stanowi inaczej. 
 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej 
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest 
ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone 
materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za 
wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został 
określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć 
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały 
lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i 
wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie 
zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być 
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i 
materiały zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie 
organizacji zaplecza i robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi 
wykonawca. 
 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte 
odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami 
oraz innymi szkodliwymi substancjami 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami przekroczeniem norm 
hałasu 
- możliwością powstania pożaru 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 
przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i 
gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu może 
zostać zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu 
organizacji zaplecza przez lokalne służby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien 
stosować innej technologii robót, na wyższym poziomie hałasu, niż określona przez 
Zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 
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1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na 
środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według 
warunków szczegółowych kontraktu, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia 
podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie 
robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i 
powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych przez Zamawiającego. 
 
1.5.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i 
ładunków. 
 
1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 
 
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zamawiającego powinien wznowić roboty utrzymani owe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie ich wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie informował 
Zamawiającego. 
 
1.5.13 Równoważność norm i przepisów prawnych. Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane 
inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 
wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów. Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 
zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót, niż do tych dla których zostały 
zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie. terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym 
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli 
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będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
3. SPRZĘT Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być 
zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i 
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy 
przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji 
Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych. 
materiałów. Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji 
Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na 
własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych i dojazdach do budowy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją-
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Zamawiającego. 
 
5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach 
związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz 
dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on 
upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
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materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie 
te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji 
projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
TABLICE ROZDZIELCZE Zastosowano rozdzielnicę skrzynkową natynkową z wyposażeniem wg projektu. 
Montaż rozdzielnicy należy wykonać przez osadzenie kołków kotwiących i przykręcenie. 
 
WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE Wewnętrzna linia zasilająca tablicę rozdzielczą jest ujęta w projekcie instalacji elektrycznej 
budynku. 
 
PRZEWODY I KABLE Z rozdzielnicy wyprowadzić obwody gniazd wtykowych przewodem YDYpżo 3x2,5 mm2 
natomiast oświetleniowe przewodem YDYpżo 4x1,5 mm2, 3x1,5 mm2, 2x1,5 mm2 
 
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY Roboty montażowe będą realizowane zgodnie z: 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Część V 
Instalacje Elektryczne, Wydanie II, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych w 1981 r. 
- Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, 
- instrukcjami montażu, 
- instrukcjami producentów urządzeń. 
Zastosowane materiały i konstrukcje spełniają wymagania określone w Polskich Normach, 
Przepisach Budowy Urządzeń elektroenergetycznych oraz w instrukcjach producentów. 
Osprzęt elektryczny należy stosować jako n/t, zastosowano następujący osprzęt: 
- łącznik świecznikowy 
- gniazda pojedyncze z uziemieniem bryzgoszczelne 
- oprawy oświetleniowe, 
- szyna wyrównawcza. 
 
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny Wyszczególnienie robót: 
1.Trasowanie. 
2.Wykonanie otworów mechanicznie 
3.Mocowanie rurek instalacyjnych i korytek kablowych dla przewodów i opraw 
oświetleniowych 
 
Montaż na gotowym podłożu puszek natynkowych Wyszczególnienie robót: 
1. Wykruszenie lub wycięcie otworów do wprowadzenia przewodów. 
2. Podłączenie i przedzwonienie przewodów. 
3. Oznaczenie przewodu zerowego i PE 
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Montaż na gotowym podłożu łączników i gniazd instalacyjnych z podłączeniem Wyszczególnienie robót: 
1. Niezbędne rozmontowanie łączników i gniazd. 
2. Przykręcenie łączników i gniazd n/t. 
3 Koordynacja z przygotowana trasą dla przewodów 
 
Montaż opraw oświetleniowych 1.Niezbędne rozmontowanie opraw oświetleniowych 
2.Montaż opraw do ścian lub do korytka kablowego 
3.Podłączenie przewodów zasilających do opraw oświetleniowych 
4.Montaż źródeł światła i sprawdzenie działania 
5.Sprawdzenie poprawności działania modułów awaryjnych opraw 
 
Instalacja oświetlenia ogólnego Instalację oświetleniową zaprojektowano w oparciu o normę PN - 84 / E - 02033. Dobrano 
oprawy na bazie obliczeń dla opraw THORN. Dopuszcza się zastosowanie każdej innej 
oprawy o takich samych parametrach pod warunkiem przedstawienia obliczeń natężenia 
światła dla zastosowanych opraw oraz certyfikatów lub aprobat technicznych. Powyższe 
warunki muszą być uzgodnione z Inwestorem 
Dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym- montaż szyny 
wyrównawczej i przewodów wyrównawczych Jako system ochrony dodatkowej przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano 
szybkie wyłączenie zasilania. Instalacja od rozdzielnicy RW wykonana będzie w układzie 
TN-S (L1,L2,L3,N,PE). 
W pomieszczeniu Wymiennikowni obok rozdzielnicy RW należy zainstalować szynę 
uziemiającą wyrównawczą połączoną z bednarką uziemiającą budynku. Połączenie wykonać 
bednarką Fe/Zn 25x4mm. Do szyny wyrównawczej wykonać połączenia metaliczne 
wszystkich dostępnych przewodzących elementów wyposażenia za pomocą linki miedzianej 
w zielono-żółtej izolacji o przekroju 50mm2 i 16mm2. 
Impedancja pętli zwarcia i charakterystyki czasowo-prądowe powinny zapewnić samoczynne 
wyłączenie zasilania w określonym czasie tj. 0,4 s. Spełniony musi być następujący 
warunek:Zs x Ia ≤ Uo 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewniania jakości robót Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonywanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczna oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości 
powinien zawierać: 
- organizacje wykonywania robót 
- termin i sposób prowadzenia robót 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót - zasady BHP 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz osób 
odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne sposób 
postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość 
materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy 
nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę 
badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
6.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
 
6.4 Raporty z badań. 
Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych. 
 
6.5 Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polska Normą, lub Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi 
specyfikacji. W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.6 Dokumenty Budowy. Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i 
Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu bodowy 
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- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiającego daty i 
przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań inne informacje istotne dla przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Rejestr obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu 
robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy 
ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na 
budowie. Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT Jak w przedmiarze robót. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI Jak w części ogólnej pkt 9. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1 Rodzaje odbiorów robót. W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
 
9.2 Odbiór robót zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 
 
10. WYKAZ NORM: PN INC 60364-1 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe" 
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PN IEC 60364-4-41 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa ." 
PN IEC 60364-4-442 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami ." 
PN IEC 60364-4-443 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. " 
PN lEC 60364-4-47 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym ." 
PN IEC 60364-5-51 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne" 
PN IEC 60364-5-523" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów." 
PN IEC 60364-5-53 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza." 
PN IEC 60364-5-54 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne." 
PN IEC 60364-5-56 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa." 
PN IEC 60364-6-61 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia 
odbiorcze. 
PN-83/E-063 05 "Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania" 
PN-84/E-02033 "Oświetlenie pomieszczeń" 
PN-61/E-0 l 002 "Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia" 
PN-55/E-05021 "Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i 
kabli." 
PN-911E-05160 "Rozdzielnice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych 
w pełnym i niepełnym zakresie badań." 
PN- 76/E-05021 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. " 
PN-88/E-08501 "Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa." 
PN- 7 6/E-90301 "Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych. I 
powłoce poliwinylowe napięcie znamionowe 0,6/1kV." 
PN-93/E-90401 "Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV." 
PN-89/E-05003/1 "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych" 
PN IEC 61024-1 "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne". 


