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Najwa niejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zabezpieczenia Jako ci
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
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I. INSTALACJA WODOCI GOWA
1. CZ
OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Przebudowa kot owni wraz z wykonaniem wewn trznej instalacji gazowej, termomodernizacja hali sportowej i gara y
Zak adu Poprawczego w Trzemesznie
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru
instalacji wodoci gowych.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (ST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporz dzaj cy dokumentacj projektow i odpowiednie szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót budowlanych mo e wprowadza do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupe nienia lub
ci lenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót, uwzgl dniaj ce wymagania
Zamawiaj cego oraz konkretne warunki ich realizacji, które s niezb dne do okre lenia ich standardu i jako ci.
Odst pstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach ma ych prostych i
drugorz dnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b
spe nione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj wszystkie czynno ci podstawowe wyst puj ce przy monta u instalacji
wodoci gowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a tak e niezb dne dla w ciwego wykonania tej
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzysz ce.
1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z okre leniami przyj tymi w
Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji
Wodoci gowych” wydanych przez Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”
Instalacja wodoci gowa - instalacj wodoci gow stanowi uk ady po czonych przewodów, armatury i urz dze ,
ce do zaopatrywania budynków w zimn i ciep wod , spe niaj
wymagania jako ciowe okre lone w przepisach
odr bnych dotycz cych warunków, jakim powinna odpowiada woda do spo ycia przez ludzi.
Instalacja wodoci gowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodoci gowej rozpoczyna si
bezpo rednio za zestawem wodomierza g ównego, a instalacja zimnej wody pochodz cej z w asnego uj cia (studni) od
urz dzenia, za pomoc którego jest pobierana woda z tego uj cia.
Instalacja wodoci gowa wody ciep ej - instalacja ciep ej wody rozpoczyna si bezpo rednio za zaworem na zasileniu
zimn wod urz dzenia do przygotowania
ciep ej wody.
Woda do picia - woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spo ywania przez ludzi i spe nia odpowiednie
przepisy zgodne z dyrektywami EWG.
Zestaw wodomierzowy - sk ada si z wodomierza oraz po czonych kszta tek.
Studzienka wodoci gowa - obiekt na przewodzie wodoci gowym przeznaczony do zainstalowania armatury - np.
wodomierza.
Urz dzenie zabezpieczaj ce - urz dzenie s
ce do ochrony jako ci wody do picia, uniemo liwiaj ce wtórne
zanieczyszczenie wody (np. zawór antyska eniowy, filtr).
Armatura przep ywowa instalacji wodoci gowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania
przep ywem wody w instalacji wodoci gowej.
Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urz dzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodoci gowej.
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako wykonania robót oraz za zgodno z dokumentacj projektow
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodoci gowych, specyfikacj techniczn
(szczegó ow ) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuk budowlan . Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w
ST „Wymagania ogólne”
1.7. Dokumentacja robót monta owych instalacji wodoci gowych
Dokumentacj robót monta owych instalacji wodoci gowych stanowi :
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie
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szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow ,
projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
specyfikacja techniczna (szczegó owa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie publicznych),
sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia
zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n.
zmianami),
dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u ytych wyrobów
budowlanych, zgodnie z ustaw z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi protoko ami z bada kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza, czyli wy ej wymienione cz ci sk adowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).
Roboty nale y wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej)
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
CPV 45330000-9
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45332000-3
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV 45332200-5
Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45332400-7
Roboty instalacyjne w zakresie urz dze sanitarnych
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W
CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne”
2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów
Materia y stosowane do monta u instalacji wodoci gowych powinny mie :
oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan norm europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk aprobat techniczn lub krajow specyfikacj techniczn pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan przez Komisj Europejsk za
zgodn z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracj zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj Europejsk lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE,
dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk Norm lub aprobat techniczn b
uznano za „regionalny wyrób
budowlany”.
2.3. Rodzaje materia ów
2.3.1. Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych
Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych musz spe nia wymagania okre lone w odpowiednich normach:
z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207,
2.3.5. Armatura sieci wodoci gowej
Armatura sieci wodoci gowej (armatura przep ywowa instalacji wodoci gowej) musi spe nia warunki okre lone w
nast puj cych normach:
PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M75172, PN/M-75180, PN/M-75206,
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne”
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3.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce sprz tu
Do wykonania robót nale y stosowa jedynie taki sprz t, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako robót,
zarówno w miejscach ich wykonania, jak te przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
za adunku i wy adunku materia ów. Sprz t u ywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustale w takich dokumentach sprz t powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
4.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce transportu
Ze wzgl du na specyficzne cechy rur nale y spe ni nast puj ce dodatkowe wymagania:
rury nale y przewozi wy cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadaj cymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystaj ce poza pojazd ko ce rur nie mog by d sze ni 1 m,
je eli przewo one s lu no u one rury, to przy ich uk adaniu w stosy na samochodzie wysoko adunku nie powinna
przekracza 1 m,
podczas transportu rury powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cz ci rodków transportu
jak ruby,
cuchy, itp. Lu no uk adane rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pod enie
tektury falistej i desek pod cuch spinaj cy boczne ciany skrzyni samochodu,
podczas transportu rury powinny by zabezpieczone przed zmian po enia. Platforma samochodu powinna by
ustawiona w poziomie.
Wed ug istniej cych zalece przewóz powinien odbywa si przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.
4.3. Wymagania dotycz ce przewozu armatury
Armatur
nale y
przewozi
pakowan
w
sposób zanieczyszczeniem,
czynników uszkodzeniem mechanicznym i atmosferycznych.

zabezpieczaj cy

przed wp ywami

4.4. Sk adowanie materia ów
Sk adowanie rur i kszta tek w wi zkach lub luzem Rury i kszta tki nale y w okresie przechowywania chroni przed
bezpo rednim dzia aniem promieniowania s onecznego i temperatur ni sz ni 0°C lub przekraczaj
40°C.
Przy d ugotrwa ym sk adowaniu (kilka miesi cy lub d ej) rury powinny by chronione przed dzia aniem wiat a
onecznego przez przykrycie sk adu plandekami brezentowymi lub innym materia em (np. foli nieprze roczyst z PVC
lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nale y zapewni cyrkulacj powietrza pod pow ok ochronn aby rury nie nagrzewa y
si i nie ulega y deformacji.
Oryginalnie zapakowane wi zki rur mo na sk adowa po trzy, jedna na drugiej do wysoko ci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wi zek winny spoczywa na sobie, lu ne rury lub niepe ne wi zki mo na sk adowa w stosach na równym
pod u, na podk adkach drewnianych o szeroko ci min. 10 cm, grubo ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny
by z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odst pach co 1-2 m. Wysoko uk adania rur w
stosy nie powinna przekracza 7 warstw rur i 1,5 m wysoko ci. Rury o ró nych rednicach winny by sk adowane
odr bnie.
Rury kielichowe uk ada kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela przek adkami drewnianymi.
Armatur nale y sk adowa w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie ni szej ni 0 °C. W pomieszczeniach
sk adowania nie powinny znajdowa si zwi zki chemiczne dzia aj ce koroduj co. Armatur z tworzyw sztucznych nale y
przechowywa z dala od urz dze grzewczych.
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”
5.2. Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do monta u instalacji wodoci gowej z tworzyw sztucznych nale y:
wyznaczy miejsca uk adania rur, kszta tek i armatury,
wykona otwory i obsadzi uchwyty, podpory i podwieszenia,
wykona bruzdy w cianach w przypadku uk adania w nich przewodów wodoci gowych,
wykona otwory w cianach i stropach dla przej przewodów wodoci gowych.
5.3. Monta ruroci gów
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Po wykonaniu czynno ci pomocniczych okre lonych w pkt. 5.2. nale y przyst pi do w ciwego monta u rur, kszta tek i
armatury.
Ruroci gi z tworzyw sztucznych mog by mocowane bezpo rednio na cianach, w bruzdach cian lub warstwach
pod ogowych w rurach os onowych.
5.4. Po czenia rur i kszta tek z tworzyw sztucznych
Przed przyst pieniem do monta u rur i kszta tek z tworzyw sztucznych nale y dokona ogl dzin tych materia ów.
Powierzchnie rur i kszta tek musz by czyste, g adkie, pozbawione
porów,
wg bie
i
innych
wad
powierzchniowych w stopniu uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.
5.4.1. Po czenia zgrzewane
Po czenia zgrzewane mog by doczo owe lub elektrooporowe:
zgrzewanie doczo owe, które polega na czeniu rur i kszta tek przez nagrzanie ich ko cówek do w ciwej
temperatury i doci ni cie, bez stosowania dodatkowego materia u,
zgrzewanie elektrooporowe charakteryzuj ce si tym, e kszta tki polietylenowe (PE) zawieraj jeden lub wi cej
integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciep o, w celu uzyskania
po czenia zgrzewanego z bosym ko cem lub rur .
Po zgrzaniu rur i kszta tek na ich powierzchniach wewn trznych i zewn trznych nie powinny wyst pi wyp ywki
stopionego materia u poza obr bem kszta tek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym adna wyp ywka nie powinna
powodowa przemieszczenia drutu w kszta tkach (elektrooporowych) co mog oby spowodowa zwarcie podczas czenia.
Na wewn trznej powierzchni rur nie powinno wyst pi pofa dowanie.
5.5. Po czenia z armatur
Przed przyst pieniem do monta u armatury nale y dokona ogl dzin jej powierzchni zewn trznej i wewn trznej.
Powierzchnie powinny by g adkie, czyste, pozbawione porów, wg bie i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga norm okre lonych w pkt. 2.2.2.
Wysoko ustawienia armatury czerpalnej nad pod og lub przyborem nale y wykona zgodnie z wymaganiami
okre lonymi w WTWiO dla instalacji wodoci gowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów po cze
armatury z instalacj nale y wykona przestrzegaj c instrukcji wydanych przez producentów okre lonych materia ów.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”
6.1. Szczegó owe zasady kontroli jako ci robót
Kontrol wykonania instalacji wodoci gowych z tworzyw sztucznych nale y przeprowadzi zgodnie z zaleceniami
okre lonymi w WTWiO „Instalacji wodoci gowych” (zeszyt nr 7)
to badania wst pne polegaj ce na pulsacyjnym podnoszeniu ci nienia w instalacji do warto ci ci nienia próbnego (3krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ci nienia (mo e wyst pi
wy cznie spowodowane elastyczno ci przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje si instalacj jeszcze 1/2 godziny,
je eli w dalszym ci gu nie wyst puj przecieki i roszenie oraz spadek ci nienia nie wi kszy ni 0,6 bara, przyst puje si do
badania g ównego.
Badanie g ówne polega na podniesieniu ci nienia do warto ci ci nienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny.
Je eli badanie g ówne zosta o zako czone wynikiem pozytywnym - brak przecieków i roszenia oraz spadek ci nienia nie
wi kszy ni 0,2 bara - to uznaje si , e instalacja wodoci gowa zosta a wykonana w sposób
prawid owy, chyba e wymagane s jeszcze badania uzupe niaj ce przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych.
Warto ci nienia próbnego nale y przyj zgodnie z okre lon w dokumentacji technicznej i WTWiO.
Badanie szczelno ci instalacji mo emy równie przeprowadzi spr onym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7
WTWiO).
Warunkiem uznania wyników badania spr onym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ci nienia na manometrze
podczas badania. Jednak e jest to badanie do niebezpieczne i nale y ci le przestrzega wymogów okre lonych w ww.
pkt. WTWiO.
Dla instalacji ciep ej wody, po wykonaniu bada szczelno ci wod zimn z wynikiem pozytywnym, nale y dodatkowo
przeprowadzi badanie szczelno ci wod o temp. 60°C, przy ci nieniu roboczym. Z przeprowadzonych bada nale y
sporz dzi protokó (Za cznik nr 1).
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”
7.2. Jednostki i zasady przedmiaru i obmiaru robót
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Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacj projektow i do czonymi do
niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
ugo ruroci gów:
nale y liczy od ko cówki ostatniego cznika w podej ciu do wodomierza (od strony instalacji) b
od zaworu
odcinaj cego na wprowadzeniu ruroci gów do budynków (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewn trz budynku) do ko cówki podej cia do poszczególnych punktów czerpania wody,
oblicza si w metrach ich d ugo ci osiowej, wyodr bniaj c ilo ci ruroci gów
w zale no ci od rodzajów rur i ich rednic oraz rodzajów po cze bez odliczania d ugo ci czników oraz armatury
czonych na gwint, nie wlicza si natomiast do d ugo ci ruroci gów armatury ko nierzowej,
podej cia do urz dze i armatury wlicza si do ogólnej d ugo ci ruroci gów, a niezale nie od tego do przedmiaru
wprowadza si liczby podej wed ug rednic ruroci gów i rodzajów podej . Przy ustalaniu liczby podej nale y
odr bnie liczy podej cia wody zimnej, odr bnie - wody ciep ej,
ugo ruroci gów w obej ciach elementów konstrukcyjnych wlicza si do ogólnej d ugo ci ruroci gów,
ugo ruroci gów w kompensatorach wlicza si do ogólnej d ugo ci ruroci gów.
Elementy i urz dzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si w sztukach lub kompletach.
Prób szczelno ci ustala si dla ca kowitej d ugo ci rur instalacji z uwzgl dnieniem podzia u wed ug rednic oraz
rodzajów budynków.
8. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
8.2. Zakres bada odbiorczych
8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodoci gowej
Badania przy odbiorze instalacji wodoci gowej nale y przeprowadzi zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11
WTWiO Instalacji wodoci gowych. Zakres bada
odbiorczych nale y dostosowa
do rodzaju i wielko ci
instalacji wodoci gowej. Szczegó owy zakres bada odbiorczych powinien zosta ustalony w umowie pomi dzy
inwestorem i wykonawc z tym, e powinny one obj co najmniej badania odbiorcze szczelno ci, zabezpieczenia
instalacji wodoci gowej wody ciep ej przed przekroczeniem granicznych warto ci ci nienia i temperatury, zabezpieczenia
przed mo liwo ci pogorszenia jako ci wody wodoci gowej w instalacji oraz zmianami
skracaj cymi trwa
instalacji, zabezpieczenia instalacji wodoci gowej przed mo liwo ci przep ywów
zwrotnych. Zakres tych bada okre lony zosta w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania bada odbiorczych nale y wykonywa pomiary:
temperatury wody za pomoc termometrów zapewniaj cych dok adno odczytu ±0,5 C,
spadków ci nienia wody w instalacji za pomoc manometrów ró nicowych zapewniaj cych dok adno odczytu nie
mniejsz ni 10 Pa.
8.2.2. Odbiór robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji wodoci gowej
Odbiór robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji tzw. odbiór mi dzyoperacyjny nale y przeprowadzi
przyk adowo wyszczególnionych w pkt. 5.2.
Z przeprowadzonego odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi protokó odbioru.

dla robót

8.2.3. Odbiór techniczny cz ciowy instalacji wodoci gowej
Odbiór techniczny cz ciowy dotyczy cz ci instalacji do których zanika dost p w miar post pu robót. Dotyczy on na
przyk ad: przewodów u onych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kana ach
nieprze azowych, przewodów uk adanych w rurach os onowych w warstwach pod ogi, uszczelnie przej przez przegrody
budowlane, których sprawdzenie b dzie niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego ko cowego.
Odbiór cz ciowy przeprowadza si w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego ko cowego jednak bez oceny
prawid owo ci pracy instalacji. W ramach odbioru cz ciowego nale y:
sprawdzi czy odbierany element instalacji lub jej cz
jest wykonana zgodnie z dokumentacj projektow oraz
do czonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegó owymi),
sprawdzi zgodno wykonania odbieranej cz ci instalacji z wymaganiami okre lonymi w odpowiednich punktach
WTWiO,
przeprowadzi niezb dne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi protokó potwierdzaj cy prawid owe wykonanie robót (Za cznik 3)
oraz do czy wyniki niezb dnych bada odbiorczych. W protokole nale y jednoznacznie zidentyfikowa lokalizacj
odcinków instalacji, które by y obj te odbiorem cz ciowym.
8.2.4. Odbiór techniczny ko cowy instalacji wodoci gowej
Instalacja powinna by przedstawiona do odbioru technicznego ko cowego po:
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zako czeniu wszystkich robót monta owych, cznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
wyp ukaniu, dezynfekcji i nape nieniu instalacji wod
dokonaniu bada odbiorczych cz ciowych, z których wszystkie zako czy y si wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru ko cowego nale y:
uruchomi instalacj , sprawdzi osi ganie zak adanych parametrów zgodnie z
dokumentacj projektow specyfikacjami technicznymi (szczegó owymi) i WTWiO,
sprawdzi zgodno wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre lonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
sprawdzi protoko y odbiorów mi dzyoperacyjnych i cz ciowych,
sprawdzi protoko y zawieraj ce wyniki bada odbiorczych.
Z odbioru technicznego ko cowego nale y sporz dzi protokó
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne”
1.1. Szczegó owe zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych instalacji wodoci gowych mo e by dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego
zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc nast puje po dokonaniu odbioru ko cowego.
Podstaw rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto tych robót obliczona na
podstawie:
okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót potwierdzonych przez
zamawiaj cego lub
ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty monta owe instalacji wodoci gowych z
tworzyw sztucznych uwzgl dniaj :
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,
obs ug sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
przenoszenie podr cznych urz dze i sprz tu w miar post pu robót,
wykonanie ewentualnie wyst puj cych robót ziemnych,
wykonanie robót pomocniczych okre lonych w pkt. 5.2.,
monta ruroci gów i armatury,
wykonanie prób ci nieniowych,
usuni cie wad i usterek powsta ych w czasie wykonywania robót.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN 806-1:2004
Wymagania dotycz ce wewn trznych instalacji wodoci gowych do przesy u wody przeznaczonej do spo ycia przez
ludzi. Cz
1: Postanowienia ogólne.
PN-81/B-10700.00
Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i
badania.
PN-83/B-10700.04
Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998
Wodoci gi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodoci gowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 15874-1:2004(U)
Systemy przewodów rurowych do instalacji ciep ej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz 1: Wymagania ogólne.
PN-EN ISO 15874-2:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz
2:
Rury.
PN-EN ISO 15874-3:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz
3:
Kszta tki.
PN-EN ISO 15874-5:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz
5:
Przydatno do stosowania w systemie.
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PN-C-89207:1997
Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. PN-EN ISO 15876-1:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cz
Wymagania ogólne.
do instalacji ciep ej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cz
5: Przydatno do stosowania w systemie.
PN-79/M-75110
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawory wyp ywowe wyd one.
PN-79/M-75111
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawór umywalkowy stoj cy.
PN-79/M-75113
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawór z ruchom wylewk .
PN-78/M-75114
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75115
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie wannowe.
PN-80/M-75116
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie wannowa piecykowa.
PN-78/M-75117
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie natryskowa.
PN-80/M-75118
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stoj ce.
PN-78/M-75119
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie wannowe stoj ce.
PN-74/M-75123
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Armatura toaletowa. G owice suwakowe.
PN-74/M-75124
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stoj ca
rozsuwalna.
PN-75/M-75125
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie umywalkowe stoj ce kryte.
PN-77/M-75126
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie umywalkowe stoj ce jednootworowe.
PN-80/M-75144
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Wylewki ruchome.
PN-78/M-75147
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Mieszacze natryskowe.
PN-76/M-75150
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Natrysk d wigniowy.
PN-70/M-75167
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Przed acze.
PN-69/M-75172
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Spust do zbiorników p ucz cych.
PN-80/M-75180
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawory p ywakowe.
PN-75/M-75206
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawory wyp ywowe.
PN-ISO 4064-1:1997
Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997
Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne.
PN-ISO 4064-3:1997
Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody
bada i wyposa enie.
PN-ISO 7858-1:1997
Pomiar obj to ci wody przep ywaj cej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprz one. Wymagania.
PN-ISO 7858-2:1997
Pomiar obj to ci wody przep ywaj cej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprz one. Wymagania instalacyjne.
PN-ISO 7858-3:1997
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Pomiar obj to ci wody przep ywaj cej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprz one. Metody bada .
PN-88/M-54901.00
Elementy z czne wodomierzy skrzyde kowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01
Elementy z czne wodomierzy skrzyde kowych. Os onki.
PN-88/M-54901.02
Elementy z czne wodomierzy skrzyde kowych. Przed acze.
PN-92/M-54901.03
Elementy z czne wodomierzy skrzyde kowych. czniki.
PN-92/M-54901.04
Elementy z czne wodomierzy skrzyde kowych. Nakr tki do czników.
PN-88/M-54901.05
Elementy z czne wodomierzy skrzyde kowych. Uszczelki.
PN-EN 1717:2003
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodoci gowych i ogólne wymagania dotycz ce
urz dze zapobiegaj cych zanieczyszczeniu przez przep yw zwrotny.
PN-71/B-10420
Urz dzenia ciep ej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 12735-2:2004/A1:2006
Mied i stopy miedzi. Rury miedziane okr e bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i ch odniczych. Cz
2: Rury do oprzyrz dowania
PN-EN 12735-1:2003/A1:2006
Mied i stopy miedzi. Rury miedziane okr e bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i ch odniczych. Cz
1: Rury do instalacji rurowych
PN-EN 1057:2007
Mied i stopy miedzi. Rury miedziane okr e bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewania
PN-EN 1254-2:2004
Mied i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz
2: czniki do rur miedzianych z ko cówkami zaciskowymi
PN-EN 1254-5:2004
Mied i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz
5: czniki do rur miedzianych z krótkimi ko cówkami do kapilarnego
lutowania twardego
PN-EN 1254-1:2004
Mied i stopy miedzi.
czniki instalacyjne. Cz
1:
czniki do rur miedzianych z ko cówkami do kapilarnego
lutowania mi kkiego lub twardego
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodoci gowych - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci gów z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja TechnikiSanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
Instrukcja Projektowa, Monta u i Uk adania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II,
OWEOB Promocja - 2005 r.
10.2.2. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).
10.2.3. Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108,
poz. 953 z pó n. zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie dziennika
budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmian opublikowan w Dz. U. Nr 33 z 2003 r.,
poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymaga dotycz cych jako ci wody
przeznaczonej do spo ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
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II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. CZ
OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego
Przebudowa kot owni wraz z wykonaniem wewn trznej instalacji gazowej, termomodernizacja hali sportowej i gara y
Zak adu Poprawczego w Trzemesznie
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót przy
wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego dla zadania podanego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.2., a obj tych zamówieniem okre lonym w pkt. 1.8.
Odst pstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b
spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl dnieniu
przepisów bhp.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach nie nara onych na
destrukcyjne dzia anie rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nast puj cych czynno ci:
uk adanie ruroci gów i armatury zasilaj cych instalacj i poszczególne odbiorniki ciep a,
monta odbiorników ciep a.
Przedmiotem specyfikacji jest tak e okre lenie wymaga odno nie w ciwo ci materia ów wykorzystywanych do robót
przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz wymaga dotycz cych wykonania i odbiorów instalacji
co.
1.5. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne”
Plac budowy jest to miejsce udost pnione przez Zamawiaj cego dla wykonania zleconych robót oraz inne miejsca
wymienione w umowie.
Teren budowy jest to miejsce (cz
placu budowy) wykonywania poszczególnych robót.
Zabezpieczenie placu budowy - Wykonawca zobowi zany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dost pem osób
nieupowa nionych i utrzymanie na nim nale ytego porz dku od momentu przekazania do dnia ko cowego odbioru robót.
Warunki rodowiskowe - w zale no ci od stopnia nara enia instalacji na zawilgocenie rozró nia si pi klas rodowiska
(zgodnie z PN-B-03002):
klasa 1: rodowisko suche, np. wn trza budynków mieszkalnych i biurowych, a tak e nie podlegaj ce zawilgoceniu
wewn trzne warstwy cian szczelinowych,
klasa 2: rodowisko wilgotne wewn trz pomieszcze , np. w pralni lub rodowisko zewn trzne, w którym element nie jest
wystawiony na dzia anie mrozu, cznie z elementami znajduj cymi si w nieagresywnym gruncie lub wodzie,
klasa 3: rodowisko wilgotne z wyst – puj cym mrozem,
klasa 4: rodowisko wody morskiej elementy pogr one ca kowicie lub cz ciowo w wodzie morskiej, elementy
po one w strefie bryzgów wodnych lub znajduj ce si w powietrzu nasyconym sol
klasa 5: rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, p ynne lub sta e).
Plan BIOZ - plan Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 26.03.2003
w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).
Instalacja ogrzewcza wodna - uk ad po czonych przewodów nape nionych wod instalacyjn wraz z armatur pompami
obiegowymi i innymi urz dzeniami (w tym grzejnikami,
wymiennikami
do
przygotowania
wody
ciep ej,
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od ród a ciep a.
ród o ciep a - kot ownia, w ze ciep owniczy (indywidualny lub grupowy), uk ad z pomp ciep a, uk ad z kolektorami
onecznymi, dzia aj ce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspó pracy.
Kocio dwufunkcyjny - przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciep ej wody u ytkowej [pobór c.w.u.
z kilku punktów].
Kocio dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem - jest to kocio wytwarzaj cy ciep wod zarówno do centralnego
ogrzewania, jak i do zasilania instalacji ciep ej wody u ytkowej [pobór c.w.u. z wi kszej ilo ci punktów].
Pompa cyrkulacyjna - pompa wymuszaj ca obieg wody w instalacji co.
Ogrzewanie pod ogowe - system ogrzewania, w którym czynnik grzewczy p ynie rurami u onymi w pod odze - przy
prawid owo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciep a do pomieszczenia jest równomiernie na ca ej powierzchni pod ogi.
Rury mo na uk ada tworz c meandry lub spiralnie.
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Regulator pogodowy - regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewn trznej, reguluj cy temperatur z kot a na
wyj ciu do co., w zale no ci od temperatury zewn trznej (przy ni szej temperaturze zewn trznej - wy sza temperatura
zasilania co. i odwrotnie).
Regulator pokojowy - regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w ogrzewanym pomieszczeniu i
steruj cy prac kot a w zale no ci od temperatury w pomieszczeniu.
Niektóre regulatory pokojowe mo na
zaprogramowa wg potrzeb, dziel c jednostk czasu np. dob na podstrefy czasowe o zró nicowanej temperaturze w
danym miejscu [np. najprostszy „noc-dzie ”].
Instalacja ogrzewcza systemu zamkni tego - instalacja, w której przestrze wodna (z ad) nie ma swobodnego po czenia z
atmosfer .
Instalacja systemu otwartego - instalacja, w której przestrze wodna (z ad) ma sta e swobodne po czenie z atmosfer
przez otwarte naczynie wzbiorcze.
Ogrzewanie grawitacyjne - wymuszanie przep ywu wody w instalacji dokonuje si przez wykorzystywanie zjawiska
unoszenia si ogrzanej wody i opadania sch odzonej.
Ogrzewanie pompowe - wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu pompy obiegowej.
Praca pompy pozwala pokona du e opory
hydrauliczne powstaj ce przy przep ywie wody w rurach i dlatego stosowa mo na rury o du o mniejszych rednicach ni w
ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe maj mniejsze ograniczenia zwi zane z wielko ci
rozleg ci i ukszta towaniem przestrzennym instalacji.
Zawór bezpiecze stwa - zabezpieczenie kot a grzewczego, przed przekroczeniem dopuszczalnego ci nienia roboczego.
Naczynie wzbiorcze - wraz z innymi elementami urz dzenia bezpiecze stwa [rura bezpiecze stwa, przelewowa,
sygnalizacyjna] przejmuje zwi kszaj
si pod wp ywem temperatury obj to wody i zapobiega nadci nieniu w obiegach
grzewczych. Stosuje si naczynia wzbiorcze otwarte i zamkni te [przeponowe].
Odpowietrzenie instalacji co. - stosowane w celu unikni cia negatywnych skutków obecno ci powietrza w instalacji, jak:
powstawania szumów przep ywowych i g nej pracy instalacji, spadku ilo ci ciep a oddawanego przez grzejniki, z ego
przewodzenia ciep a na ciankach kot ów, skróconej ywotno ci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej zu ycie ysk pompy i erozja kawitacyjna opatek wirnika oraz znacznego spadku wydajno ci pompy.
Kompensacja wyd
termicznych:
kompensacja naturalna wyd
liniowych, wykorzystuj c zmiany kierunków prowadzenia instalacji oraz uk ad
punktów sta ych,
kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w konieczno ci na innych odcinkach instalacji co.,
kompensatory U-kszta towe na g ównych poziomach co. - wykonane z materia u identycznego jak przewody co.
Problem kompensacji wyd
termicznych jest szczególnie wa ny w przypadku wykonywania instalacji z rur z tworzyw
sztucznych, których wspó czynnik rozszerzalno ci liniowej jest 4-15 razy wi kszy ni dla stali.
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno
z dokumentacj projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotycz ce robót
podano w ST „Wymagania ogólne”.
1.7. Dokumentacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego
Monta instalacji nale y wykonywa na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne sporz dzenia podano
w ST „Wymagania ogólne”
Dokumentacja powinna w szczególno ci zawiera wymagania stawiane elementom, wyrobom i materia om
wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:
bezpiecze stwa instalacji - odpowiedni dobór ci nienia i temperatury czynnika grzewczego, uwzgl dnienie wp ywu
rozszerzalno ci cieplnej na konfiguracj instalacji, zastosowanie odpowiednich zabezpiecze w przypadku awaryjnego
dzia ania itp.,
bezpiecze stwa u ytkowania, w tym ograniczenia mo liwo ci zmian parametrów instalacji przez osoby nieuprawnione,
wymaga fizyko-chemicznych czynników grzewczych, w tym odporno ci korozyjnej,
trwa ci poszczególnych elementów instalacji itp.,
okre lenie procedur niezb dnych do prawid owej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub przy zastosowaniu
sterowania automatycznego.
Instalacje powinny by zaprojektowane i wykonane tak, by przez ca y przewidywany okres u ytkowania w okre lonych
warunkach rodowiskowych (klasie rodowiska) i przy w ciwej konserwacji odpowiada y za onemu przeznaczeniu.
Przy okre laniu trwa ci instalacji, przy doborze materia ów nale y uwzgl dni
warunki rodowiskowe, na dzia anie których instalacja b dzie nara ona oraz umiejscowienie jej elementów w budowli, a
tak e sposobów zabezpieczenia przed dzia aniem niekorzystnych czynników.
1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
CPV 45330000-9
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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CPV 45331000-6
CPV 45331100-7
CPV 45331110-0

Instalowanie urz dze grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalowanie kot ów

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W
CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne”
2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów
Materia y stosowane do wykonywania instalacji co. i b ce w my l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r. materia ami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na
terytorium RP powinny mie :
oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan norm europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk aprobat techniczn lub krajow specyfikacj techniczn pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan przez Komisj Europejsk za
zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk Norm lub aprobat techniczn b
uznano za „regionalny wyrób
budowlany”, albo
deklaracj zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj Europejsk .
Oznakowanie powinno umo liwia identyfikacj producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu
przydatno ci do u ytkowania).
2.2. Rodzaje materia ów
Materia y i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego:
ruroci gi zasilaj ce instalacj i poszczególne odbiorniki ciep a,
armatura,
inne wyroby i materia y.
Wszystkie materia y i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), powinny posiada aprobaty
techniczne, deklaracje zgodno ci lub inne dokumenty potwierdzaj ce zgodno z wymogami obowi zuj cymi w kraju.
2.2.1. Elementy ruroci gów zasilaj cych, odbiorników ciep a i armatury
2.2.1.1. Ruroci gi zasilaj ce instalacj i poszczególne odbiorniki ciep a
Ruroci gi stalowe o po czeniach spawanych (nieroz cznych) - wymagania i warunki stosowania:
rury stalowe ze szwem, ci gnione i walcowane na zimno - ogólnego przeznaczenia wg PN-H-74220:1984,
2.2.1.2. Armatura
Zabezpieczenie uk adu
Naczynia wzbiorcze:
uk ad zamkni ty: kompensacja rozszerzalno ci cieplnej wody dokonywana jest za pomoc wzbiorczego naczynia
przeponowego.
Zawory bezpiecze stwa ich zadaniem jest nie dopu ci do przekroczenia maksymalnego ci nienia w instalacji i jej
zapowietrzenia. W zale no ci od typu po cze instalacji mog by ko nierzowe lub gwintowane, jako konstrukcje
membranowe, spr ynowe lub ci arkowe.
Odpowietrzniki i separatory gazów zapobiegaj szkodliwemu dzia aniu powietrza, które znajduje si w instalacji co.,
jednocze nie – zgodnie z norm PN-91/B-02420, Instalacje centralnego ogrzewania pracuj ce w systemie zamkni tym,
powinny by wyposa one w urz dzenia umo liwiaj ce usuwanie powietrza ze z adu tak w czasie nape niania, jak i
normalnej pracy instalacji. Stwierdzono, e powietrze w instalacjach mo e wyst powa w trzech postaciach:
wolne powietrze - przedostaj ce si do instalacji w wyniku jej nape niania lub dope niania oraz przez uszkodzone inne
elementy systemu,
mikrop cherze powietrza - „b ble”: gazowe o wielko ciach 0,05 do 0,01 mm, które usuwa si za pomoc separatorów
powietrza,
powietrze zwi zane pomi dzy moleku ami wody, zamieniaj ce si w tzw. mikrop cherze podczas zmian temperatury i
ci nienia zgodnie z prawem Henry’ego dotycz cym rozpuszczalno ci gazów w cieczy.
Podstawowe typy odpowietrzników stanowi konstrukcje p ywakowe.
Stosowane powszechnie separatory: od rodkowe lub absorpcyjne, montowane s jako elementy integralne lub cz ci modu u
wyposa enia w a cieplnego (np. razem z zaworem bezpiecze stwa, odpowietrznikiem i termomanometrem).
Zawory
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Zawory przelotowe i zwrotne - steruj przep ywem wody w instalacjach grzewczych poprzez zmian przekroju przewodu
od maksymalnego otwarcia do ca kowitego zamkni cia. W zamkni tych uk adach centralnego ogrzewania stosowana jest
armatura automatycznej regulacji wyposa ona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z
ró nych materia ów, np. mosi dzu, eliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako zawory przelotowe zwyk e oraz
sko ne pó przelotowe i pe noprzelotowe.
Zawory grzejnikowe - obecnie przewa nie wykonane z mosi dzu lub br zu. Konstrukcyjnie s to zawory
gwintowe:
proste,
k towe,
osiowe,
kolanowo-k towe, k towo-naro ne. W niektórych instalacjach dodatkowo
wyposa one w kryzy d awi ce, reguluj ce ilo cieczy przep ywaj cej przez zawór.
Zawory i g owice termostatyczne - zapewniaj utrzymywania sta ej temperatury pomieszczenia, niezale nie od
warunków zewn trznych i wewn trznych danego pomieszczenia. Przeznaczone szczególnie do wspó pracy z
grzejnikami o ma ej pojemno ci wodnej, np. konwektorami, wyposa onymi w automatyk ród a ciep a.
Urz dzenia ochrony instalacji grzewczych przed zanieczyszczeniami cia ami sta ymi zawartymi w wodzie Odmulacz
siatkowo inercyjnym - usuwanie zanieczyszcze sta ych o rednicach ziaren powy ej 0,1 mm z sieciowej wody zasilaj cej.
Magnetoodmulacz lub filtrodmulnik magnetyczny - jw. lecz dodatkowo posiada element magnetyczny.
Filtr siatkowy lub magnetyczny - usuwanie zanieczyszcze sta ych o rednicach ziaren powy ej 1,0 mm z sieciowej wody
zasilaj cej (standardowo wyposa ony w siatk o oczkach 1,0x1,0 mm).
Magnetyzer urz dzenie zabezpieczaj ce instalacje i urz dzenia przed skutkami osadzania si kamienia kot owego.
Sprz o hydrauliczne urz dzenie trzyfunkcyjne: zwrotnica hydrauliczna, separator powietrza i magnetoodmulacz.
Armatura zabezpieczaj ca, regulacyjna i odcinaj ca powinna spe nia wymagania wg. PN-B-02420:199, PN-B-02413:1991,
PN-B-02414:1999, PN-B-02414:1999
2.2.1.3. Wyroby dodatkowe.
Oprócz materia ów i wyrobów podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. ÷ 2.2.1.3. do monta u instalacji co. mog by
zastosowane:
systemy mocowania ruroci gów i ich elementów,
przepusty ogniowe dla ruroci gów - masy i zaprawy ognioochronne (dla po cze ró nych stref po arowych),
rury przepustowe (dla po cze jednakowych stref po arowych),
rubunki grzejnikowe,
zawory regulacyjne podpionowe,
termometry, manometry i termo-manometry,
programatory pogodowe,
luty i pasty do lutowania ruroci gów miedzianych,
elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,
pr ty i topniki do spawania gazowego i ukowego rur miedzianych,
uszczelnienia po cze gwintowanych ruroci gów,
ko nierze i kszta tki do instalacji z rur stalowych, prefabrykowane rozdzielacze i z czki przej ciowe,
chemia instalacyjna,
elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania instalacj centralnego ogrzewania
wodnego.
2.3. Warunki przyj cia na budow materia ów i wyrobów do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
wodnego
Wyroby i materia y do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mog by przyj te na budow , je li
spe niaj nast puj ce warunki:
zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk podan w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegó owej),
ka da jednostka adunkowa lub partia elementów dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiet identyfikacyjn
wyroby i materia y konfekcjonowane s w ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak naruszenia zamkni cia) i
oznakowane (pe na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
spe niaj wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczy dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
spe niaj wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin zako czenia robót instalacyjnych
powinien si ko czy przed zako czeniem terminów przydatno ci do stosowania odpowiednich wyrobów).
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta owych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyj cie wyrobów i materia ów na budow powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko em
przyj cia materia ów.
2.4. Warunki przechowywania materia ów i wyrobów do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Materia y i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny by przechowywane i
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magazynowane zgodnie z instrukcj producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b
aprobat technicznych.
Place sk adowe do przechowywania elementów rurowych powinny by wygrodzone, wyrównane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszcze .
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia ów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ciem i przed dzia aniem
promieni s onecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nale y przechowywa w partiach wed ug rodzajów, typów, odmian, klas i gatunków,
zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporz dkowany, zapewniaj cy atwo dost pu i przeliczenia.
Wyroby konfekcjonowane powinny by przechowywane w oryginalnych, zamkni tych opakowaniach w temperaturze
powy ej +5°C a poni ej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by uk adane na paletach lub drewnianych pó kach
wentylowanych, w ilo ci warstw nie wi kszej ni nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU
3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne”
3.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce sprz tu
Sprz t i narz dzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz p aszczyzn:
o
pion murarski,
o
ata murarska,
o
ata wa ona i ata kierunkowa,
o
wodny,
o
poziomnic uniwersaln
o
sznur murarski,
o
townik murarski,
o
wykrój.
Do uk adania rur i wykonywania po cze na stanowisku roboczym.
o
zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,
o
spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,
o
zestaw do spawania w os onie gazów ochronnych,
o
zestaw do spawania gazowego,
o
prasa do zaciskania z czek na rurze z tworzywa sztucznego,
o
gi tarka do rur.
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
4.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce transportu
Wyroby i materia y do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mog by przewo one jednostkami
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.
Za adunek i wy adunek elementów instalacyjnych pakowanych w jednostki adunkowe nale y prowadzi urz dzeniami
mechanicznymi wyposa onymi w osprz t wid owy, kleszczowy lub chwytakowy.
Transport materia ów do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w opakowaniach nie wymaga
specjalnych urz dze i rodków transportu. W czasie transportu nale y zabezpieczy przewo one materia y w sposób
wykluczaj cy uszkodzenie opakowa .
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
5.2. Szczegó owe zasady wykonania robót
Przed przyst pieniem do robót nale y wykona i odebra wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne, wytypowane jako
niezb dne do rozpocz cia robót instalacyjnych.
Sprawdzenie zgodno ci ich wykonania z dokumentacj projektow i odpowiednimi szczegó owymi specyfikacjami
technicznymi ST nale y potwierdzi wpisem do dziennika budowy, zezwalaj cym na prowadzenie robót instalacyjnych
centralnego ogrzewania wodnego.
5.3. Ogólne zasady wykonywania robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego - wytyczne monta owe
Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego nale y wykonywa zgodnie z dokumentacj projektow niniejsz
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specyfikacj techniczn i zasadami sztuki budowlanej bran y instalatorskiej.
5.3.1. Ruroci g z rur stalowych czonych metod spawania
ci cie rury na wymiar
gi cie rury: gi tark r czn lub elektryczn
przygotowanie ko ca rury do monta u kszta tki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,
osadzenie z czki a nast pnie jej zaspawanie
5.4. Organizacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego
Podstawowe zasady prawid owej organizacji robót:
wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów, posiadaj cych potwierdzone przez wyznaczon jednostk
uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub „Ksi eczk spawacza” z uprawnieniami w
okre lonym, wymaganym zakresie),
prace o znikomym niebezpiecze stwie mo na wykonywa w pojedynk , natomiast wszelkie roboty spawalnicze
wymagaj minimum wspó pracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy grupami (zespo ami) liczebno
zespo u nale y dostosowa optymalnie do rodzaju, miejsca i warunków bezpiecznego wykonywania robót,
racjonalne urz dzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem materia ów instalacyjnych (w
miejscu monta u wolny pas o szeroko ci, je li to jest mo liwe, min. 60 cm, dalej materia y i sprz t najbardziej potrzebne
w danej chwili, a nast pnie zapasy materia owe i drogi transportowe),
zachowywanie zasad monta u technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania ró nych rodzajów robót
instalacyjnych w kilku miejscach,
zastosowanie odpowiednich rusztowa lub drabin (technicznie niezb dnych i ekonomicznie uzasadnionych),
zaopatrzenie robotników we w ciwy sprz t do wykonywania robót instalacyjnych i towarzysz cych oraz w wymagany
przepisami sprz t ochronny. Szczególnie wykonywanie robót spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania
zasad bhp - stosowanie odpowiednich masek lub okularów ochronnych, skórzanych fartuchów i r kawic oraz
odpowiedniego obuwia,
dostarczanie materia ów do zainstalowania na stanowiska robocze w sposób wykluczaj cy przestoje,
zorganizowanie robót systemem instalowania równomiernego (podzia instalacji na elementy uzasadnione
technologicznie np. piony, kondygnacje, odga zienia itp. lub wg planu ogólnego: „zasilanie-ruroci gi-odbiorniki”),
wykonawca musi posiada niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz potencja techniczny, a tak e dysponowa osobami
zdolnymi do wykonania i nadzorowania robót.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Szczegó owe zasady kontroli jako ci robót zawarto jako wytyczne w PN-64/B-10400 „Urz dzenia centralnego ogrzewania w
budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
6.2. Badania przed przyst pieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Przed przyst pieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego nale y spe ni warunki podane w
punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzi badania wyrobów i materia ów, które b
wykorzystywane do wykonywania
robót.
6.3. Odbiór robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Nale y dokona zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegó owych specyfikacji technicznych dla robót, które
koniecznie nale y wykona przed rozpocz ciem robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.
Badania materia ów
Badania nale y przeprowadzi po rednio na podstawie przed onych:
deklaracji zgodno ci lub certyfikatów,
zapisów dziennika budowy, protoko ów przyj cia materia ów na budow ,
deklaracji producentów stosowanych wyrobów.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaj wymaganiom
postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Materia y, których jako budzi w tpliwo ci mog by zbadane na wniosek zamawiaj cego przez niezale ne jednostki
certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
6.4. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj na sprawdzeniu zgodno ci wykonywanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego z
dokumentacj projektow wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów.
Badania te w szczególno ci powinny dotyczy sprawdzenia prawid owo ci monta u ruroci gów ze wzgl du na miejsce
enia i stosowane przekroje przewodów oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materia ów montowanych rur.
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Inne elementy instalacji powinny spe nia wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:
ilo ci,
wymiaru charakterystycznego np. rednicy, d ugo ci grzejnika, itp.,
spe nienia dodatkowych zastrze
np. zawór k towy, wymiary oczek siatki filtruj cej itp.
6.5. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania dotycz ce
wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczególno ci w zakresie:
zgodno ci
z
dokumentacj
projektow
specyfikacj
techniczn
wraz
z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
jako ci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.
Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzysta wyniki bada dokonanych wcze niej oraz zapisy w dzienniku
budowy dotycz ce wykonanych robót. Badania polegaj m.in. na:
sprawdzeniu zgodno ci z dokumentacj - powinno by przeprowadzone przez porównanie wykonanych instalacji z
dokumentacj
projektow
specyfikacj techniczn oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodno ci dokonuje si na podstawie ogl dzin zewn trznych i pomiarów; pomiar
ugo ci ruroci gów przeprowadza si z dok adno ci do 10 mm, elementy pozosta e nale y policzy z dok adno ci do
jednej sztuki. Ilo ci normatywne niektórych elementów instalacji mog by uzale nione od podstawy wyceny lub
wytycznych producenta i zale od ilo ci innych materia ów np. ilo podpar /mb ruroci gu. Jednocze nie nie s
wyszczególnione w „Przedmiarze robót”, dlatego po ich przeliczeniu nale y sprawdzi ilo ci wymagane w materia ach
ród owych.
sprawdzenie szczelno ci instalacji - próba ci nieniowa „ na zimno”
Próby ci nieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nale y przeprowadzi zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Ka dy producent powinien poda parametry próby ci nieniowej dla swoich rur i najlepiej skorzysta z informacji ród owej,
któr mo na do czy jako za cznik do niniejszej ST. Mo na tak e wykona prób ci nieniow wed ug procedury
standardowej, okre lonej w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Prób przeprowadza si po
zmontowaniu instalacji, przy ci nieniu pó tora razy wi kszym od ci nienia roboczego (ci nienie próbne), nie wi kszym
jednak od ci nienia maksymalnego dla poszczególnych elementów systemu.
Ze wzgl du na mo liwo termicznych i ci nieniowych odkszta ce przewodów próby dzielimy na wst pn i zasadnicz .
Podczas próby wst pnej, w ci gu 30 minut (w odst pach co 10 minut) nale y w instalacji dwukrotnie wytworzy ci nienie
próbne. Po ostatnim podniesieniu ci nienia do warto ci próbnej w ci gu nast pnych 30 minut ci nienie nie powinno obni
si wi cej ni o 0,6 bara.
Próba zasadnicza powinna si odby zaraz po próbie wst pnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ci nienia (od
ci nienia odczytanego po próbie wst pnej) nie powinien by wi kszy ni 0,2 bara.
Uwaga! Podczas przeprowadzania próby nale y od czy od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy ni szym
ci nieniu, na przyk ad przeponowe naczynie wzbiorcze.
c) sprawdzenie szczelno ci instalacji - próba ci nieniowa „na gor co”
Prób ci nieniow instalacji centralnego ogrzewania wodnego „na gor co” nale y przeprowadzi po pozytywnym wyniku
próby „na zimno”. Obejmuje ona:
uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,
wyregulowanie przep ywu czynnika grzejnika (przez ruroci gi i grzejniki) dla uzyskania za onych temperatur.
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”
7.2. Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót
Ilo ci poszczególnych typów i wielko ci charakterystycznych ( rednic) rur oblicza si w metrach wg wymiarów
sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru niektórych rur dokonuje si w innych
jednostkach, zale nych od podstawy wyceny lub wytycznych producenta np. rury przy czne w sztukach lub kompletach.
Przy wykonywaniu po cze spawanych ruroci gów o wi kszych rednicach nominalnych (powy ej ø 40 mm i
grubo ci cianki ponad 3,2 mm) oprócz ilo ci uk adanych rur, nale y policzy ilo sztuk wyst puj cych z cz
spawanych, przy czym: - d ugo ruroci gów mierzy si wzd
ich osi, do ogólnej d ugo ci ruroci gów wliczasi d ugo ci
rur przy cznych do grzejników (ga zek), armatur czon na gwint i czniki,
do d ugo ci ruroci gów nie wlicza si wyd ek i urz dze ,
zw ki (redukcje) wlicza si do d ugo ci ruroci gów o wi kszych rednicach,
ca kowit d ugo ruroci gów przy próbach instalacji centralnego ogrzewania na szczelno (na zimno) lub próbach na
gor co stanowi suma d ugo ci ruroci gów zasilaj cych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych,
Ilo ci pozosta ych elementów oblicza si w sztukach, kompletach, z czach wg wytycznych podstawy wyceny. Badania
szczelno ci instalacji mog by odniesione do cznej d ugo ci ruroci gów stanowi cych instalacj .
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W przypadkach niejasno ci nale y sporz dza obmiary robót w jednostkach podanych nad poszczególnymi tablicami
katalogów, stanowi cymi podstawy wyceny poszczególnych pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).
8. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegaj cymi zakryciu s wszelkie
ruroci gi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach cian i stropów oraz cz ci sk adowe elementów, które dalej
traktowane s jako komplet np. nap d (si ownik) zaworu sterowanego automatycznie
W trakcie odbioru nale y przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6., a wyniki bada porówna z wymaganiami
okre lonymi w niniejszej specyfikacji.
Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna elementy ulegaj ce zakryciu za wykonane
prawid owo, tj. zgodnie z dokumentacj projektow oraz specyfikacj techniczn i zezwoli na przyst pienie do nast pnych
robót instalacyjnych.
Praktycznie najbardziej miarodajne b dzie sprawdzenie szczelno ci instalacji - próba ci nieniowa „na zimno” i dlatego
nale y tak zorganizowa prace, aby pozytywny wynik tej próby umo liwi dalsze prace zwi zane z „zakrywaniem”
instalacji.
Je eli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegaj ce zakryciu nie powinny by odebrane. W takim
przypadku nale y ustali zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi badania.
Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem materia ów oraz robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).
8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si dla
zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie przed
odbiorem ko cowym.
Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy i mo e stanowi
podstaw do dokonania cz ciowego rozliczenia robót
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
Odbiór ko cowy stanowi ostateczn ocen rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci),
jako ci i zgodno ci z dokumentacj projektow .
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna
okre la umowa. Wykonawca robót obowi zany jest przed
komisji nast puj ce dokumenty:
dokumentacj projektow z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót
dokumentacj powykonawcz .
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera w szczególno ci:
dok adny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
szczegó owe specyfikacje zastosowanych materia ów i urz dze ,
rysunki powykonawcze instalacji przedstawiaj ce rzeczywiste rozmieszczenie
urz dze oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprz tu,
korekt oblicze instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi,
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich
zastosowanych elementów instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,
protoko y odbioru robót ulegaj cych zakryciu,
protoko y odbiorów cz ciowych,
instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów,
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wyniki bada laboratoryjnych, bada kominiarskich i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna si z przed onymi dokumentami, przeprowadzi badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona oceny wizualnej.
Roboty powinny by odebrane, je eli wszystkie wyniki bada s pozytywne, a dostarczone przez wykonawc dokumenty s
kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.
Negatywny wynik jakichkolwiek bada skutkuje tym, e roboty przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania
wodnego nie zostan przyj te. W takim przypadku nale y przyj jedno z nast puj cych rozwi za :
je eli to mo liwe nale y ustali zakres prac koryguj cych, usun niezgodno ci robót z wymaganiami okre lonymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi roboty wadliwe ponownie do odbioru,
je eli odchylenia od wymaga nie zagra aj bezpiecze stwu konstrukcji i u ytkownika oraz trwa ci elementów
instalacji, zamawiaj cy mo e wyrazi zgod na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci
wynagrodzenia w stosunku do ustale umownych,
w przypadku, gdy nie s mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia wadliwie
wykonanych robót instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtórnego zg oszenia do odbioru.
W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by dokonany po ich uzupe nieniu.
Z czynno ci odbioru sporz dza si
protokó podpisany przez przedstawicielizamawiaj cego i wykonawcy.
Protokó powinien zawiera :
ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
ocen wyników bada ,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego z
zamówieniem.
Protokó odbioru ko cowego jest podstaw do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a
wykonawc .
8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji co. po u ytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany
na podstawie oceny wizualnej, z uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potr ce
wynikaj cych z obni onej jako ci robót. Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi
wykonawcy
wszystkie zauwa one wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”
9.2. Szczegó owe zasady rozliczenia robót i p atno ci
Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mo e by dokonane jednorazowo po wykonaniu
pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych
robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc nast puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót przy wykonywaniu instalacji centralnego
ogrzewania wodnego
Wariant I
Podstawy rozliczenia robót stanowi okre lone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny
jednostkowe i ilo ci robót zaakceptowane przez zamawiaj cego.
Ceny jednostkowe wykonania robót uwzgl dniaj :
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
obs ug sprz tu,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót,
w nak adach na monta ruroci gów centralnego ogrzewania uwzgl dniono: wmontowanie odpowiedniej ilo ci czników
lub kszta tek, nak ady zwi zane z umocowaniem ruroci gów na cianach i w kana ach oraz zmontowanie odpowiedniej
ilo ci punktów sta ych, za enie na ruroci gach tulei przy przej ciach przez ciany i stropy budynków.
W nak adach na monta ruroci gów stalowych o rednicy do 32 mm, uwzgl dniono wykonanie niezb dnych kolan i uków
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za pomoc gi cia rur, natomiast dla ruroci gów o rednicy ponad 32 mm uwzgl dniono monta gotowych kolan lub uków
stalowych.
Nak ady ustalono przy za eniu, e ruroci gi o rednicach do 125 mm czone s za pomoc spawania gazowego, a
ruroci gi o wi kszych rednicach za pomoc spawania ukowego. W nak adach uwzgl dniono ponadto niezb dne
ukosowanie rur.
Nak ady na kompletowanie i prób szczelno ci grzejników cz onowych stosuje si jedynie w przypadku gdy czynno ci te
wykonywane s bezpo rednio na placu budowy.
Nak ady na monta rur przy cznych do grzejników ustalono dla kompletu tych rur, tj. zasilaj cej i powrotnej cznie.
Niezale nie od tego d ugo rur przy cznych wlicza si do ogólnej d ugo ci ruroci gu danej rednicy. Ceny jednostkowe
obejmuj tak e:
usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze w innych elementach obiektu, powsta ych na skutek i w trakcie
wykonywania robót instalacyjnych,
usuni cie gruzu i innych pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w szczegó owej specyfikacji
technicznej (opisa sposób usuni cia pozosta ci i odpadów),
likwidacj stanowiska roboczego,
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Wariant II
Podstaw rozliczania robót instalacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota rycza towa za okre lony zakres robót
obejmuj cy wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Kwota rycza towa obejmuj ca wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego uwzgl dnia koszty wykonania
robót instalacyjnych oraz prac z nimi zwi zanych wymienionych w wariancie I (punkcie 9.3) oraz: koszty po rednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko
10.DOKUMENTYODNIESIENA
10.1. Normy
PN-B-01430:1990
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-B-02420:1991
Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszcze w budynkach.
PN-B-10405:1999
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa wodnych. Wymagania.
PN-B-02413:1991
Ciep ownictwo. Sieci ciep ownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02414:1999
Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa wodnych systemu otwartego. Wymagania.
PN-B-02415:1991
Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa wodnych systemu zamkni tego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-B-02416:1991
Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkni tych systemów ciep owniczych. Wymagania.
PN-B-02419:1991
Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa wodnych systemu zamkni tego przy czonych do sieci
cieplnych. Wymagania.
PN-B-02421:2000
Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa wodnych i wodnych zamkni tych systemów
ciep owniczych. Badania.
PN-H-74200:1998
Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna ruroci gów, armatury i urz dze . Wymagania i badania odbiorcze.
Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
PN-H-74220:1984
Rury stalowe bez szwu, ci gnione i walcowane na zimno - ogólnego przeznaczenia.
PN-H-74219:1961
Rury stalowe bez szwu, g adkie - ogólnego przeznaczenia jako ciowe.
PN-EN 10224:2006
Rury i z czki ze stali niestopowej do transportu wody i innych p ynów wodnych.
PN-EN 10246-7:2006
Badania nieniszcz ce rur stalowych. Cz
7: Automatyczne badanie ultrad wi kowe rur stalowych bez szwu i
spawanych (z wy czeniem rur spawanych ukiem krytym) w celu wykrycia nieci
ci wzd nych na ca ym obwodzie.
PN-EN 12098-5:2006
Sterowanie systemami ogrzewania. Cz
5: Start-stopowe programatory dla systemów grzewczych.
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PN-EN 14597:2007
Urz dzenia sterowania temperatur i ograniczniki temperatury systemów wytwarzania ciep a (systemów centralnego
ogrzewania).
PN-EN ISO 9311-1:2009
Kleje do systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych. Cz
1: Oznaczanie w ciwo ci b ony klejowej.
PN-EN ISO 15875-3:2005
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciep ej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Cz
3: Kszta tki.
PN-EN ISO 15875-5:2005
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciep ej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Cz
5: Przydatno systemu do stosowania.
PN-EN 12828:2006
Instalacje ogrzewcze w budynkach – Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.
PN-EN 1057:1999
Mied i stopy miedzi – Rury miedziane okr e bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania
PN-EN 13349:2003
Mied i stopy miedzi. Rury miedziane preizolowane trwa ym pokryciem (oryg.)
PN-EN 12450:2002
Mied i stopy miedzi. Rury miedziane okr e bez szwu kapilarne
PN-EN 1057:2006
Mied i stopy miedzi - Rury miedziane okr e bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania
(oryg.)
PN-C-89207:1997
Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cz
1: Wymagania
ogólne.
10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pó n.
zmianami).
10.3. Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami),Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pó n. zmianami),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie
powinny spe nia notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó n. zmianami).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI INSTAL.
Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd. COBRTI INSTAL.
Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru w ów ciep owniczych - wyd. COBRTI INSTAL.
Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych - wyd. COBRTI INSTAL.
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III. INSTALACJA GAZOWA
1. CZ
OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego
Przebudowa kot owni wraz z wykonaniem wewn trznej instalacji gazowej, termomodernizacja hali sportowej i gara y
Zak adu Poprawczego w Trzemesznie
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót przy
wykonywaniu instalacji gazowej dla zadania podanego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.2., a obj tych zamówieniem okre lonym w pkt. 1.8.
Odst pstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b
spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl dnieniu
przepisów bhp.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji gazowej eksploatowanych w warunkach nie nara onych na destrukcyjne dzia anie
rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nast puj cych czynno ci:
uk adanie ruroci gów i armatury zasilaj cych instalacj i poszczególne punkty poboru
monta punktów poboru
Przedmiotem specyfikacji jest tak e okre lenie wymaga odno nie w ciwo ci materia ów wykorzystywanych do robót
przy wykonywaniu instalacji gazowej oraz wymaga dotycz cych wykonania i odbiorów instalacji gazowej.
1.5. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne”
Plac budowy jest to miejsce udost pnione przez Zamawiaj cego dla wykonania zleconych robót oraz inne miejsca
wymienione w umowie.
Teren budowy jest to miejsce (cz
placu budowy) wykonywania poszczególnych robót.
Zabezpieczenie placu budowy - Wykonawca zobowi zany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dost pem osób
nieupowa nionych i utrzymanie na nim nale ytego porz dku od momentu przekazania do dnia ko cowego odbioru robót.
Warunki rodowiskowe - w zale no ci od stopnia nara enia instalacji na zawilgocenie rozró nia si pi klas rodowiska
(zgodnie z PN-B-03002):
klasa 1: rodowisko suche, np. wn trza budynków mieszkalnych i biurowych, a tak e nie podlegaj ce zawilgoceniu
wewn trzne warstwy cian szczelinowych,
klasa 2: rodowisko wilgotne wewn trz pomieszcze , np. w pralni lub rodowisko zewn trzne, w którym element nie jest
wystawiony na dzia anie mrozu, cznie z elementami znajduj cymi si w nieagresywnym gruncie lub wodzie,
klasa 3: rodowisko wilgotne z wyst – puj cym mrozem,
klasa 4: rodowisko wody morskiej elementy pogr one ca kowicie lub cz ciowo w wodzie morskiej, elementy
po one w strefie bryzgów wodnych lub znajduj ce si w powietrzu nasyconym sol
klasa 5: rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, p ynne lub sta e).
Plan BIOZ - plan Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 26.03.2003
w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).
Instalacja gazowa - uk ad po czonych przewodów wraz z armatur i innymi urz dzeniami (w tym reduktory ci nienia),
oddzielony zaworami od przy cza
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno
z dokumentacj projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotycz ce robót
podano w ST „Wymagania ogólne”.
1.7. Dokumentacja robót instalacyjnych instalacji gazowej
Monta instalacji nale y wykonywa na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne sporz dzenia podano
w ST „Wymagania ogólne”
Dokumentacja powinna w szczególno ci zawiera wymagania stawiane elementom, wyrobom i materia om
wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:
bezpiecze stwa instalacji - odpowiedni dobór ci nienia, zastosowanie odpowiednich zabezpiecze w przypadku
awaryjnego dzia ania itp.,
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bezpiecze stwa u ytkowania, w tym ograniczenia mo liwo ci zmian parametrów instalacji przez osoby nieuprawnione,
trwa ci poszczególnych elementów instalacji itp.,
okre lenie procedur niezb dnych do prawid owej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub przy zastosowaniu
sterowania automatycznego.
Instalacje powinny by zaprojektowane i wykonane tak, by przez ca y przewidywany okres u ytkowania w okre lonych
warunkach rodowiskowych (klasie rodowiska) i przy w ciwej konserwacji odpowiada y za onemu przeznaczeniu.
Przy okre laniu trwa ci instalacji, przy doborze materia ów nale y uwzgl dni warunki rodowiskowe, na dzia anie
których instalacja b dzie nara ona oraz umiejscowienie jej elementów w budowli, a tak e sposobów zabezpieczenia przed
dzia aniem niekorzystnych czynników.
1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
CPV 45333000-0
Roboty instalacyjne gazowe
CPV 45333100-1
Instalowanie urz dze regulacji gazu
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W
CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne”
2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów
Materia y stosowane do wykonywania instalacji co. i b ce w my l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r. materia ami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na
terytorium RP powinny mie :
oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan norm europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk aprobat techniczn lub krajow specyfikacj techniczn pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan przez Komisj Europejsk za
zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk Norm lub aprobat techniczn b
uznano za „regionalny wyrób
budowlany”, albo
deklaracj zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj Europejsk .
Oznakowanie powinno umo liwia identyfikacj producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu
przydatno ci do u ytkowania).
2.2. Rodzaje materia ów
Materia y i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych instalacji gazowej
ruroci gi zasilaj ce instalacj i poszczególne punkty poboru
punkty poboru,
armatura,
inne wyroby i materia y.
Wszystkie materia y i wyroby stosowane do wykonania instalacji gazowej powinny odpowiada wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), powinny posiada aprobaty techniczne, deklaracje zgodno ci
lub inne dokumenty potwierdzaj ce zgodno z wymogami obowi zuj cymi w kraju.
2.2.1. Elementy ruroci gów zasilaj cych, odbiorników ciep a i armatury
2.2.1.1. Ruroci gi zasilaj ce instalacj i poszczególne punkty poboru
Ruroci gi stalowe o po czeniach spawanych (nieroz cznych) - wymagania i warunki stosowania:
rury stalowe bez szwu, ci gnione i walcowane na zimno - ogólnego przeznaczenia wg PN-H-74220:1984,
spawanie gazowe,
spawanie elektryczne.
Sposoby po cze :
po czenia nieroz czne (spawanie),
czniki do rur to m.in. kolana, uki, mufy, mufy redukcyjne, trójniki równoprzelotowe, trójniki redukcyjne, rubunki.
Wykonywane s z miedzi, br zu, mosi dzu. Przewody instalacji mog by prowadzone po wierzchu cian, pod tynkiem, w
bruzdach, na stropach lub w szachtach instalacyjnych.
2.2.1.2 Wyroby dodatkowe.
Oprócz materia ów i wyrobów podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. do monta u gazowej mog by zastosowane:
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systemy mocowania ruroci gów i ich elementów,
przepusty ogniowe dla ruroci gów - masy i zaprawy ognioochronne (dla po cze ró nych stref po arowych),
rury przepustowe (dla po cze jednakowych stref po arowych),
ko nierze i kszta tki do instalacji z rur stalowych, prefabrykowane rozdzielacze i z czki przej ciowe,
2.3. Warunki przyj cia na budow materia ów i wyrobów do wykonywania instalacji gazowej
Wyroby i materia y do wykonywania instalacji gazowej mog by przyj te na budow , je li spe niaj nast puj ce warunki:
zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk podan w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegó owej),
ka da jednostka adunkowa lub partia elementów dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiet identyfikacyjn
wyroby i materia y konfekcjonowane s w ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak naruszenia zamkni cia) i
oznakowane (pe na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
spe niaj wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczy dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
spe niaj wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin zako czenia robót instalacyjnych
powinien si ko czy przed zako czeniem terminów przydatno ci do stosowania odpowiednich wyrobów).
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta owych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyj cie wyrobów i materia ów na budow powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko em
przyj cia materia ów.
2.4. Warunki przechowywania materia ów i wyrobów do wykonywania instalacji gazowej
Materia y i wyroby do wykonywania instalacji gazowej powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b
aprobat technicznych.
Place sk adowe do przechowywania elementów rurowych powinny by wygrodzone, wyrównane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszcze .
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia ów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ciem i przed dzia aniem
promieni s onecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nale y przechowywa w partiach wed ug rodzajów, typów, odmian, klas i gatunków,
zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporz dkowany, zapewniaj cy atwo dost pu i przeliczenia.
Wyroby konfekcjonowane powinny by przechowywane w oryginalnych, zamkni tych opakowaniach w temperaturze
powy ej +5°C a poni ej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by uk adane na paletach lub drewnianych pó kach
wentylowanych, w ilo ci warstw nie wi kszej ni nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU
3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne”
3.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce sprz tu
Sprz t i narz dzia do wykonywania instalacji gazowej
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz p aszczyzn:
o
pion murarski,
o
ata murarska,
o
ata wa ona i ata kierunkowa,
o
wodny,
o
poziomnic uniwersaln
o
sznur murarski,
o
townik murarski,
o
wykrój.
Do uk adania rur i wykonywania po cze na stanowisku roboczym.
o
zestaw do spawania gazowego,
o
gi tarka do rur.
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
4.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce transportu
Wyroby i materia y do wykonywania instalacji gazowej mog by przewo one jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi.
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Za adunek i wy adunek elementów instalacyjnych pakowanych w jednostki adunkowe nale y prowadzi urz dzeniami
mechanicznymi wyposa onymi w osprz t wid owy, kleszczowy lub chwytakowy.
Transport materia ów do wykonywania instalacji gazowej w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz dze i rodków
transportu. W czasie transportu nale y zabezpieczy przewo one materia y w sposób wykluczaj cy uszkodzenie opakowa .
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
5.2. Szczegó owe zasady wykonania robót
Przed przyst pieniem do robót nale y wykona i odebra wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne, wytypowane jako
niezb dne do rozpocz cia robót instalacyjnych.
Sprawdzenie zgodno ci ich wykonania z dokumentacj projektow i odpowiednimi szczegó owymi specyfikacjami
technicznymi ST nale y potwierdzi wpisem do dziennika budowy, zezwalaj cym na prowadzenie robót instalacyjnych
instalacji gazowej.
5.3. Ogólne zasady wykonywania robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego - wytyczne monta owe
Roboty instalacyjne spr onego powietrza nale y wykonywa zgodnie z dokumentacj projektow niniejsz specyfikacj
techniczn i zasadami sztuki budowlanej bran y instalatorskiej.
5.3.1. Ruroci g z rur stalowych czonych metod spawania
ci cie rury na wymiar
gi cie rury: gi tark r czn lub elektryczn
przygotowanie ko ca rury do monta u kszta tki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,
osadzenie z czki a nast pnie jej zaspawanie
5.4. Organizacja robót instalacyjnych instalacji gazowej
Podstawowe zasady prawid owej organizacji robót:
wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów, posiadaj cych potwierdzone przez wyznaczon jednostk
uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub „Ksi eczk spawacza” z uprawnieniami w
okre lonym, wymaganym zakresie),
prace o znikomym niebezpiecze stwie mo na wykonywa w pojedynk , natomiast wszelkie roboty spawalnicze
wymagaj minimum wspó pracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy grupami (zespo ami) liczebno
zespo u nale y dostosowa optymalnie do rodzaju, miejsca i warunków bezpiecznego wykonywania robót,
racjonalne urz dzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem materia ów instalacyjnych (w
miejscu monta u wolny pas o szeroko ci, je li to jest mo liwe, min. 60 cm, dalej materia y i sprz t najbardziej potrzebne
w danej chwili, a nast pnie zapasy materia owe i drogi transportowe),
zachowywanie zasad monta u technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania ró nych rodzajów robót
instalacyjnych w kilku miejscach,
zastosowanie odpowiednich rusztowa lub drabin (technicznie niezb dnych i ekonomicznie uzasadnionych),
zaopatrzenie robotników we w ciwy sprz t do wykonywania robót instalacyjnych i towarzysz cych oraz w wymagany
przepisami sprz t ochronny. Szczególnie wykonywanie robót spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania
zasad bhp - stosowanie odpowiednich masek lub okularów ochronnych, skórzanych fartuchów i r kawic oraz
odpowiedniego obuwia,
dostarczanie materia ów do zainstalowania na stanowiska robocze w sposób wykluczaj cy przestoje,
wykonawca musi posiada niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz potencja techniczny, a tak e dysponowa osobami
zdolnymi do wykonania i nadzorowania robót.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne”
6.2. Badania przed przyst pieniem do wykonywania instalacji gazowej
Przed przyst pieniem do wykonywania instalacji gazowej nale y spe ni warunki podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz
przeprowadzi badania wyrobów i materia ów, które b
wykorzystywane do wykonywania robót.
6.3. Odbiór robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji gazowej
Nale y dokona zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegó owych specyfikacji technicznych dla robót, które
koniecznie nale y wykona przed rozpocz ciem robót instalacyjnych instalacji gazowej
Badania materia ów
Badania nale y przeprowadzi po rednio na podstawie przed onych:
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deklaracji zgodno ci lub certyfikatów,
zapisów dziennika budowy, protoko ów przyj cia materia ów na budow ,
deklaracji producentów stosowanych wyrobów.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaj wymaganiom
postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Materia y, których jako budzi w tpliwo ci mog by zbadane na wniosek zamawiaj cego przez niezale ne jednostki
certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
6.4. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj na sprawdzeniu zgodno ci wykonywanej instalacji gazowej z dokumentacj projektow
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów.
Badania te w szczególno ci powinny dotyczy sprawdzenia prawid owo ci monta u ruroci gów ze wzgl du na miejsce
enia i stosowane przekroje przewodów oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materia ów montowanych rur.
Inne elementy instalacji powinny spe nia wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:
ilo ci,
wymiaru charakterystycznego np. rednicy, itp.,
spe nienia dodatkowych zastrze
np. zawór, wymiary oczek siatki filtruj cej itp.
6.5. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania dotycz ce
wykonywania instalacji spr onego powietrza, w szczególno ci w zakresie:
zgodno ci
z
dokumentacj
projektow
specyfikacj
techniczn
wraz
z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
jako ci wykonywania instalacji spr onego powietrza.
Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzysta wyniki bada dokonanych wcze niej oraz zapisy w dzienniku
budowy dotycz ce wykonanych robót. Badania polegaj m.in. na:
sprawdzeniu zgodno ci z dokumentacj - powinno by przeprowadzone przez porównanie wykonanych instalacji z
dokumentacj
projektow
specyfikacj techniczn oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodno ci dokonuje si na podstawie ogl dzin zewn trznych i pomiarów; pomiar
ugo ci ruroci gów przeprowadza si z dok adno ci do 10 mm, elementy pozosta e nale y policzy z dok adno ci do
jednej sztuki. Ilo ci normatywne niektórych elementów instalacji mog by uzale nione od podstawy wyceny lub
wytycznych producenta i zale od ilo ci innych materia ów np. ilo podpar /mb ruroci gu. Jednocze nie nie s
wyszczególnione w „Przedmiarze robót”, dlatego po ich przeliczeniu nale y sprawdzi ilo ci wymagane w materia ach
ród owych.
sprawdzenie szczelno ci instalacji - próba ci nieniowa
Próby ci nieniowe wykona wg wymaga : PN-92/M-34503 Gazoci gi i instalacje gazownicze. Próby ruroci gów
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”
7.2. Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót
Ilo ci poszczególnych typów i wielko ci charakterystycznych ( rednic) rur oblicza si w metrach wg wymiarów
sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru niektórych rur dokonuje si w innych
jednostkach, zale nych od podstawy wyceny lub wytycznych producenta w sztukach lub kompletach.
Przy wykonywaniu po cze spawanych ruroci gów o wi kszych rednicach nominalnych (powy ej ø 40 mm i
grubo ci cianki ponad 3,2 mm) oprócz ilo ci uk adanych rur, nale y policzy ilo sztuk wyst puj cych z cz
spawanych, przy czym: - d ugo ruroci gów mierzy si wzd
ich osi, do ogólnej d ugo ci ruroci gów wlicza si d ugo ci
rur przy cznych do punktów poboru, armatur czon na gwint i czniki,
do d ugo ci ruroci gów nie wlicza si wyd ek i urz dze ,
zw ki (redukcje) wlicza si do d ugo ci ruroci gów o wi kszych rednicach,
Ilo ci pozosta ych elementów oblicza si w sztukach, kompletach, z czach wg wytycznych podstawy wyceny. Badania
szczelno ci instalacji mog by odniesione do cznej d ugo ci ruroci gów stanowi cych instalacj .
W przypadkach niejasno ci nale y sporz dza obmiary robót w jednostkach podanych nad poszczególnymi tablicami
katalogów, stanowi cymi podstawy wyceny poszczególnych pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).
8. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
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8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Przy wykonywaniu instalacji gazowej istotnymi elementami ulegaj cymi zakryciu s wszelkie ruroci gi i elementy sieci
prowadzone w bruzdach lub szachtach cian i stropów oraz cz ci sk adowe elementów, które dalej traktowane s jako
komplet.
W trakcie odbioru nale y przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6., a wyniki bada porówna z wymaganiami
okre lonymi w niniejszej specyfikacji.
Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna elementy ulegaj ce zakryciu za wykonane
prawid owo, tj. zgodnie z dokumentacj projektow oraz specyfikacj techniczn i zezwoli na przyst pienie do nast pnych
robót instalacyjnych.
Praktycznie najbardziej miarodajne b dzie sprawdzenie szczelno ci instalacji - próba ci nieniowa i dlatego nale y tak
zorganizowa prace, aby pozytywny wynik tej próby umo liwi dalsze prace zwi zane z „zakrywaniem” instalacji.
Je eli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegaj ce zakryciu nie powinny by odebrane. W takim
przypadku nale y ustali zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi badania.
Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem materia ów oraz robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).
8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si dla
zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie przed
odbiorem ko cowym.
Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy i mo e stanowi
podstaw do dokonania cz ciowego rozliczenia robót
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
Odbiór ko cowy stanowi ostateczn ocen rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci),
jako ci i zgodno ci z dokumentacj projektow .
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna
okre la umowa. Wykonawca robót obowi zany jest przed
komisji nast puj ce dokumenty:
dokumentacj projektow z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót
dokumentacj powykonawcz .
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera w szczególno ci:
dok adny opis instalacji spr onego powietrza,
szczegó owe specyfikacje zastosowanych materia ów i urz dze ,
rysunki powykonawcze instalacji przedstawiaj ce rzeczywiste rozmieszczenie
urz dze oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprz tu,
korekt oblicze instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi,
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji spr onego
powietrza,
szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,
protoko y odbioru robót ulegaj cych zakryciu,
protoko y odbiorów cz ciowych,
instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów,
wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna si z przed onymi dokumentami, przeprowadzi badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona oceny wizualnej.
Roboty powinny by odebrane, je eli wszystkie wyniki bada s pozytywne, a dostarczone przez wykonawc dokumenty s
kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.
Negatywny wynik jakichkolwiek bada skutkuje tym, e roboty przy wykonywaniu instalacji spr onego powietrza nie
zostan przyj te. W takim przypadku nale y przyj jedno z nast puj cych rozwi za :
je eli to mo liwe nale y ustali zakres prac koryguj cych, usun niezgodno ci robót z wymaganiami okre lonymi w
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dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi roboty wadliwe ponownie do odbioru,
je eli odchylenia od wymaga nie zagra aj bezpiecze stwu konstrukcji i u ytkownika oraz trwa ci elementów
instalacji, zamawiaj cy mo e wyrazi zgod na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci
wynagrodzenia w stosunku do ustale umownych,
w przypadku, gdy nie s mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia wadliwie
wykonanych robót instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtórnego zg oszenia do odbioru.
W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by dokonany po ich uzupe nieniu.
Z czynno ci odbioru sporz dza si
protokó podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy.
Protokó powinien zawiera :
ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
ocen wyników bada ,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót instalacyjnych spr onego powietrza z zamówieniem.
Protokó odbioru ko cowego jest podstaw do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a
wykonawc .
8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji co. po u ytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad. Odbiór po
up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzgl dnieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potr ce wynikaj cych z obni onej jako ci robót. Przed up ywem
okresu
gwarancyjnego zamawiaj cy
powinien
zg osi wykonawcy wszystkie zauwa one wady w wykonanej instalacji
spr onego powietrza.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”
9.2. Szczegó owe zasady rozliczenia robót i p atno ci
Rozliczenie wykonywania instalacji gazowej mo e by dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich
ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc nast puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót przy wykonywaniu instalacji gazowej
Wariant I
Podstawy rozliczenia robót stanowi okre lone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny
jednostkowe i ilo ci robót zaakceptowane przez zamawiaj cego.
Ceny jednostkowe wykonania robót uwzgl dniaj :
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
obs ug sprz tu,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót,
w nak adach na monta ruroci gów uwzgl dniono: wmontowanie odpowiedniej ilo ci czników lub kszta tek, nak ady
zwi zane z umocowaniem ruroci gów na cianach i w kana ach, za enie na ruroci gach tulei przy przej ciach przez
ciany i stropy budynków.
W nak adach na monta ruroci gów stalowych o rednicy do 32 mm, uwzgl dniono wykonanie niezb dnych kolan i uków
za pomoc gi cia rur, natomiast dla ruroci gów o rednicy ponad 32 mm uwzgl dniono monta gotowych kolan lub uków
stalowych.
Nak ady ustalono przy za eniu, e ruroci gi o rednicach do 125 mm czone s za pomoc spawania gazowego, a
ruroci gi o wi kszych rednicach za pomoc spawania ukowego. W nak adach uwzgl dniono ponadto niezb dne
ukosowanie rur.
Ceny jednostkowe obejmuj tak e:
usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze w innych elementach obiektu, powsta ych na skutek i w trakcie
wykonywania robót instalacyjnych,
usuni cie gruzu i innych pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w szczegó owej specyfikacji
technicznej (opisa sposób usuni cia pozosta ci i odpadów),
likwidacj stanowiska roboczego,
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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Wariant II
Podstaw rozliczania robót instalacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota rycza towa za okre lony zakres robót
obejmuj cy wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Kwota rycza towa obejmuj ca wykonywanie instalacji gazowej uwzgl dnia koszty wykonania robót instalacyjnych oraz prac
z nimi zwi zanych wymienionych w wariancie I (punkcie 9.3) oraz: koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
10.DOKUMENTYODNIESIENA
10.1. Normy
PN-B-01430:1990
Rury stalowe bez szwu, ci gnione i walcowane na zimno - ogólnego przeznaczenia.
PN-H-74219:1961
Rury stalowe bez szwu, g adkie - ogólnego przeznaczenia jako ciowe.
PN-EN 10246-7:2006
Badania nieniszcz ce rur stalowych. Cz
7: Automatyczne badanie ultrad wi kowe rur stalowych bez szwu i
spawanych (z wy czeniem rur spawanych ukiem krytym) w celu wykrycia nieci
ci wzd nych na ca ym obwodzie.
PN-C-04750:2002
Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wyamagania
PN-91/M-34501
Gazoci gi i instalacje gazownicze. Skrzy owania gazoci gów z przeszkodami terenowymi. Wymagania
PN-92/M-34503
Gazoci gi i instalacje gazownicze. Próby ruroci gów
PN-M-34500:1998
Gazownictwo. Uzdatnianie, rozprowadzanie oraz magazynowanie paliw gazowych. Terminologia
PN-C-96004-4:1994
Gazownictwo. Terminologia. Urz dzenia gazowe powszechnego u ytku
PN-C-96004-01:1990
Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy
PN-C-04753:2002
Gaz ziemny Jako gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej
PN-EN 297:2002/A6:2006
Kot y centralnego ogrzewania opalane gazem. Kot y typu B11 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi, o nominalnym
obci eniu cieplnym nieprzekraczaj cym 70 kW (Zmiana A6)
PN-EN 297:2002/Ap1:2006
Kot y centralnego ogrzewania opalane gazem. Kot y typu B11 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi, o nominalnym
obci eniu cieplnym nieprzekraczaj cym 70 kW
PN-M-75198:1986
Osprz t przewodów gazowych niskiego ci nienia. Kurki sto kowe. Wymagania i badania
PN-M-40304-02:1979
Wyposa enie aparatów gazowych u ytku domowego, komunalnego i turystycznego. Zawory iglicowe. Wymagania i badania
PN-EN 1359:2004
Gazomierze Gazomierze miechowe
PN-EN 12279:2004
Systemy dostawy gazu Instalacje redukcji ci nienia gazu na przy czach Wymagania funkcjonalne
PN-EN 12327:2004
Systemy dostawy gazu Procedury próby ci nieniowej, uruchamiania i unieruchamiania Wymagania funkcjonalne
PN-EN 12480:2005
Gazomierze. Gazomierze rotorowe
10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pó n.
zmianami).
10.3. Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami),Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
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sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pó n. zmianami),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie
powinny spe nia notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó n. zmianami).
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