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1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu oraz budowa instalacji 

centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Murowanej Goślinie, ul. 

Przemysłowa 10 
 
2. Dane ewidencyjne 
 
Inwestor 
 

MG Sport i Nieruchomości Sp z o.o. 
 

ul. Mściszewska 10 
 

62-095 Murowana Goślina 
 
Lokalizacja inwestycji 
 

ul. Przemysłowa 10, Murowana Goślina 
 

działka nr geod.: 784/1  
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1. WSTĘP 
 
 

Przedmiot i zakres specyfikacji 
 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 

wewnętrznych dla zadania: 

ROZBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU ORAZ BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA DLA BUDYNKU WIELORODZINNEGO MUROWANA GOŚLINA UL. PRZEMYSŁOWA 

10 a w szczególności: 

- montaż rurociągów z rur PPi PEx łączonych na kształtki zaciskowe i skręcane 
 

- montaż rur wodnych - instalacje wewnętrzne 
 

- montaż grzejników wodnych 
 

- montaż rur i urządzeń gazowych 
 

- montaż kotła, zasobników, elementów kotłowni 
 

- próby i regulacja instalacji 
 

- wykonania drobnych prac budowlanych 
 
 

Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną „Wymagania Ogólne”. 

 
Pojęcia ogólne 

 
Przyłącze instalacji gazowej i punkt red.- pomiar 

 
Rurociągi do doprowadzenia gazu ziemnego do budynku z miejskiej sieci gazowej. 

 
Ciśnienie robocze instalacji, Prob (lub Poper) 

 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, 

które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej 
punkcie. 

 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji 

 
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. 

 
Ciśnienie próbne, Ppróbne 

 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 

szczelności. Ciśnienie nominalne PN 

Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze 
odniesienia równej 20°C 

 
Średnica nominalna (DN lub dn) 

 
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla 

rur PEX, PPR- średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej, dla rur 

stalowych ocynkowanych średnica wewnętrzna) wyrażonej w milimetrach. 
 

Nominalna grubość ścianki rury (en) 
 

Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej 

grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 
 

Szereg rur (S)  
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Dla rur z tworzywa sztucznego - liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, 

zaokrągloną liczbą związaną z geometrią rur. Jest on wyrażony zależnością: S=/dn - en/: 2en 

 
gdzie: dn - średnica nominalna zewnętrzna, 

 
en - nominalna grubość ścianki 

 
Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) 

 
Dla rur z tworzywa sztucznego - liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w 

przybliżeniu równą stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki. SDR = dn: 

en 
gdzie oznaczenia jak we wzorze przedstawionym wyżej. 

UWAGA: relacja między S i SDR jest następująca: SDR = 2S +1 

Materiały 

Wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
 

Wentylacja pomieszczenia 
 

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza 

zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
 

Przewód wentylacyjny 
 

Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, 

przez którą przepływa powietrze. 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 
 

Dokumentacja projektowa 
 

Jeżeli w trakcie robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 

egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia. 
 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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Zabezpieczenie terenu budowy 
 

O przystąpieniu do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem uzgodniony 

termin z Inwestorem oraz umieścić tablice informacyjne, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 
Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny 

sprzęt p-poż. Odpowiedzialny jest również za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały użyte 

do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)   
Grupy Klasy  Kategorie Opis 

     

45300000-0    Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
     

 45330000-9   Hydraulika i roboty sanitarne 
     

  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
     

  45231110-9 Kładzenie rurociągów 
     

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą stosować wyroby budowlane, 

które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

są właściwie oznaczone: 

wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do 

wyrobów podlegających tej certyfikacji, wyroby budowlane dla których dokonano oceny 

zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z 
 
 
 
 
 

 
str. 6 



 

 

ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU ORAZ BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO – MUROWANA GOŚLINA UL. PRZEMYSŁOWA 10 
  

aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 

podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia, 

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, 

 
wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 8, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że 

zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane , kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest 

wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych 

przechowywać oświadczenia, oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. Przy 

budowie instalacji wodociągowej przewidziano zastosowanie: 

instalację należy wykonać z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE, oraz rur ocynkowanych 
 
 

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o 

gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna 

być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, 

aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni 

roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. 

 
Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. 

Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. Wykonawca zobowiązany jest do 

zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, 

instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. Na żądanie Inspektora 

nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi 

nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie zgodnie z założeniami programu zapewnienia jakości - PZJ. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

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

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
 

- podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur 
 

- komplet elektronarzędzi 
 

- komplet narzędzi ślusarskich 
 

- komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych 
 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

 
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 

poziomej wzdłuż środka transportu. 

Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiających uszkodzenie rur. 

Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 
 

Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 

Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
 

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

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA 

ROBÓT Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane instalacje. Oferent powinien 

dokonać wizji lokalnej trasy. 

Instalacja powinna, zgodnie z Prawem Budowlanym, zapewnić obiektowi budowlanemu, w 

którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w 

szczególności: 
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- bezpieczeństwa konstrukcji, 
 

- bezpieczeństwa pożarowego, 
 

- bezpieczeństwa użytkowania, 
 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
 

- ochrony przed hałasem i drganiami, 
 

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
 

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 

zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie 

z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych 

od tych przepisów w trybie przewidzianym wart. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. 
 

W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie 

użytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia jak wyżej spełnienie wymagań wymienionych 

wyżej jest możliwe także w inny sposób, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej 

jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży 

Pożarnej lub Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, 

odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. 
 

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób 

umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę, 

zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy 

wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania), oraz we właściwym zakresie zgodnego 

z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych dotyczących warunków technicznych 

użytkowania obiektów budowlanych. 

 
Instalacja centralnego ogrzewania 

 
Rozpoczęcie robót 

 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

 
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 

robót instalacyjnych 

- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż urządzeń kotłowni odpowiadają 

założeniom projektowym. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami 

nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć 

jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-

budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 

uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
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Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 

elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji. 

 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 

podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach 

itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego 
wykonane są rury. 

 
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być 

układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i 

naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych 

(z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej 

(przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej. 

Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 

Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 

Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 

1 cm na kondygnację. 

Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami 

wynoszącą 8 cm ( 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN40. Odległość między 

przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych 

przewodów. 
 

Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z 

lewej (dla patrzącego na ścianę). 

W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać 

od strony pomieszczenia. 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją 

(szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 

Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów 

gazowych. 

Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny co najmniej 

równy sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych do 

rozdzielacza i jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna być większa od wewnętrznej 

największego przewodu przyłączonego co najmniej o 10%. 

 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) 

powinno być zgodne z wytycznymi. 
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Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a 

konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy 

przesuw przewodu. 

Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicach. 
 

Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony bez 

podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu”) 

lub izolacji osadzonej w warstwach podłoża podłogi. 

System podposadzkowy z rurami z polietylenu sieciowego z barierą antydyfuzyjną można 

wykorzystywać do poziomych rozprowadzeń typu „rura w rurze” (w rurze osłonowej lub izolacji) 

krytych w przegrodach. Należy stosować połączenia zaciskowe. Do wykonywania połączeń 
stosowane są specjalistyczne narzędzia. Połączenia wykonywać ściśle z instrukcją montażu 

systemu. Przewód w rurze osłonowej lub izolacji powinien być prowadzony swobodnie. 
 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 

przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może 

znajdować się żadne połączenie rury. 
 

Przewody 
 

Instalacja grzewcza wykonana będzie z rur wielowarstwowych typu PE-Xc/Al/PE, oraz rur 

miedzianych, dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 

bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
 

Grzejniki i ogrzewanie podłogowe 
 

Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w 

płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 

Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. 

Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. 

 
Grzejniki, których montaż w kanale podpodłogowym dopuszcza producent, należy montować w 

tym kanale zgodnie z instrukcją producenta grzejników lub zgodnie z rozwiązaniem 

szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w 

sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub 

stojakach 

Przy rozdzielaczach ogrzewania podłogowego należy zamontować zawory odcinające oraz 
regulacyjne z siłownikiem 

 
Armatura 

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

zainstalowana. 

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

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

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 

zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
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Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych 

przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z 

projektem technicznym. 

Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 

zamocowania. 

Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna 

być instalowana w takim położeniu, aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod 

grzybek”. Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił przepływ wody w 

obu kierunkach. 

 
Rurociągi izolować otuliną z zgodnie z tabelą 2   

 Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubość  izolacji  cieplnej 
 (materiał 0,035 W/(m*K)    

 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 
 Średnica wewnętrzna od 22mm do 30mm 
 35mm   
 Średnica wewnętrzna od 35mm do równa średnicy wewnętrznej rury 
 100mm   
 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 
 Przewody  i  armatura  wg  poz.1-4 ½ wymagań poz. 1-4 
 przechodzące przez ściany lub stropy,  
 skrzyżowania przewodów  
 Przewody ogrzewań centralnych wg ½ wymagań poz. 1-4 
 poz. 1-4 ułożone w komponentach  
 budowlanych  między ogrzewanymi  
 pomieszczeniami różnych  
 użytkowników   

 
Regulacja i próby 

 
Roboty montażowe, wykończeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna instalacji wykonane 

będą zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych, t. II. „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe „ pkt. 11.” 

Instalacje centralnego ogrzewania. 
 

Próby szczelności instalacji wykonać na zmontowanych instalacjach cieplnych budynku na 

zimno i gorąco. 

Badanie szczelności przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano- montażowych”, tom. II, „Instalacje sanitarne i przemysłowe” pkt. 11.8.1 i 11.8.2. 

 
Próbę dla instalacji wodnych rurowych, bez podłączenia urządzeń, wykonać wodą na zimno na 
ciśnienie 0,6 MPa, a następnie na gorąco przy ciśnieniu roboczym. 

 
Odpowietrzenie i regulacja 

 
Należy zamontować odpowietrzniki w najwyższych punktach instalacji. Odpowietrzenie odbywać 

się będzie też przed odpowietrzniki ręczne przy grzejnikach. 

Na odejściu na kondygnację należy zamontować zawory równoważące z odwodnieniem i ustawić 

na nim nastawę wstępną. 
 

Na odejściu na pion należy zamontować na powrocie: regulator ciśnienia różnicowego, na 
 

zasilaniu: zawór równoważący.  
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Regulacja odbywać się będzie również za pomocą nastaw wstępnych przy grzejnikach. 
 

Każdy rozdzielacz ogrzewania podłogowego wyposażyć w zawory równoważące. Rozdzielacze 
 

wyposażone będą w pompę obiegową. 
 

Sterowanie za pomocą regulatora ściennego. 
 

Do każdego zaworu należy doczepić kartkę na której opisać należy: typ zaworu, średnicę oraz 

jego projektowaną nastawę. 

Regulacja przepływu na grzejnikach za pomocą głowic zaworów termostatycznych 

Całą armaturę należy wykonać w klasie PN10 

Wszelkie przejścia rur grzewczych przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać za pomocą 

zabezpieczeń p.poż. o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa 
przegrody budowlanej, w której zabezpieczenie będzie montowane 

Próby szczelności na zimno należy wykonać przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem oraz 

przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelności wykonać wodą. Przed przystąpieniem do 

badania szczelności, instalacja musi być wypłukana. Podczas płukania wszystkie zawory 

przelotowe, grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte. Przed napełnieniem wodą instalacji nie 

należy montować automatycznych odpowietrzników, jedynie ich zawory stopowe. Do chwili 
skutecznego wypłukania instalacja ma być odpowietrzana ręcznie. Podniesienie ciśnienia w 

instalacji należy wykonać za pomocą pompy ręcznej podłączonej do instalacji. Pompa musi być 

wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Badanie należy 

wykonać po okresie 1 doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w 

tym czasie przecieków wody lub rozszczelnienia. Wartość ciśnienia próbnego w najniższym 
punkcie instalacji musi wynosić 5 bar. Badanie uważa się za pozytywne jeżeli w trakcie 

obserwacji ½ godzinnej nie występują przecieki i rozszczelnienia oraz manometr nie pokaże 

spadku ciśnienia. Po przeprowadzeniu badania szczelności powinien być sporządzony protokół 

badania określający ciśnienie próbne oraz stwierdzenie czy badania przeprowadzono i 

zakończono wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy 

jednoznacznie określić tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 
 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 

zmiany ciśnienia o 0,1 bar. 

 
Wewnętrzna instalacja gazowa 

 
Projektowana instalacja gazowa będzie służyć do zasilania urządzeń gazowych w gaz ziemny: 

 
E (GZ50) o ciśnieniu niskim. 

 
 

Gaz ziemny będzie doprowadzony do obiektu z zewnętrznej sieci gazowej. Granicą między 

przyłączem gazowym a wewnętrzną instalacja gazową będzie punkt pomiarowy gazu 

zlokalizowany w granicy działki. 

Punkt pomiarowy będzie w zakresie projektu przyłącza gazu opracowywanego przez 
przedsiębiorstwo gazownicze. 

 
Zasilanie gazem projektuje się z punktu pomiarowego zlokalizowanego w granicy działki. Punkt 

pomiarowy zakończony będzie głównym kurkiem odcinającym. Instalację prowadzoną w gruncie 

wykonać z rury PE, a wewnątrz budynku wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych 
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przez spawanie. Na ścianie budynku projektuje się montaż szafki ściennej z zaworem 

odcinającym. Minimalna odległość zaworu od okien i drzwi wynosi 0,5m. 

Instalację wewnątrz budynku wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Do 

połączeń gwintowanych połączeniach rur stalowych jako materiału uszczelniającego, należy 

stosować taśmy teflonowe typu GAS 0,1 oraz odpowiadające im pasty uszczelniające nakładane 

wyłącznie na gwint wewnętrzny połączenia. Nie zaleca się stosowania szczeliwa konopnego lub 

lnianego. Do mocowania przewodów instalacji gazowej należy stosować uchwyty wykonane w 

całości z materiałów niepalnych. Uchwyty powinny być mocowane przy pomocy stalowych 

kołków rozporowych, o konstrukcji uwzględniającej materiał, z którego wykonana została 

przegroda budowlana. Przejście przewodów instalacji gazowej przez stropy, w każdym przypadku 

należy wykonać z zastosowaniem rury przejściowej o średnicy większej od średnicy przewodu o 

jedną dymensję. Niedopuszczalne jest zastosowanie rur przejściowych z materiałów palnych. 

Poziome odcinki instalacji gazowej należy usytuować względem przewodów innych instalacji, 

stanowiących integralną część budynku w odległości niemniejszej niż 0,1, m przy czym przewód 

instalacji gazowej winien znajdować ponad innymi przewodami. Przewody instalacji gazowej 

krzyżujące się z przewodami innych instalacji winny być o nich oddalone niemniej niż 20 mm. 

 
Armaturę odcinającą należy zainstalować przed każdym urządzeniem gazowym. Armaturę 

odcinającą należy usytuować w sposób łatwo dostępny, połączenie armatury z instalacją należy 

wykonać za pomocą kształtek przejściowych zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania. 

Poprzez armaturę odcinającą rozumie się gazowe ćwierćobrotowe zawory odcinające (dźwignia 

zaworu w kolorze żółtym), odcinające przepływ gazu przy obrocie o kąt 90° w prawo, z 

ogranicznikiem uniemożliwiającym dalszy obrót dźwigni kurka. Gazowe kurki należy trwale 
zamontować do ściany za pomocą uchwytów w celu uniknięcia odkształceń mogących wynikać z 

korzystania z zaworów. 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

INSTALACYJNYCH Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 

PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji sanitarnych, należy dokonać zgodnie z: 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. „Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych” (wyd. I, wrzesień 2001 r.) 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. „Warunki Techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych” (wyd. I wrzesień 2002 r. ) 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. „Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych” (wyd. I, maj 2003 r.) 

 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. „Warunki Techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wodociągowych” (wyd. I, wrzesień 2003 r. ) 
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Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9.” Warunki Techniczne wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych” (wyd. I, wrzesień 2003 r.) 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 10. „Wytyczne stosowania i projektowania 

instalacji z rur miedzianych” (wyd. I, styczeń 2004 r.) 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji kanalizacyjnych” (wyd. I, wrzesień 2006 r.) 

 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

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

 
- bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu pomiarów 

instalacji oraz prób działania urządzeń należy dokonać końcowego odbioru technicznego 
instalacji centralnego ogrzewania. 

 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 
Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonania robót, 

Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości, atesty, certyfikaty), 

 
Protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych, 

Protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

zgodność wykonania z Dokumentacją oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami 
 

wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 

 
protokoły z międzyoperacyjnych oraz realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

aktualność Dokumentacje projektowej – czy uwzględniono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

protokoły badań szczelności instalacji. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 

 
Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 
- ocenę wyników badań, 

 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
Centralne ogrzewanie 

 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

 
- przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść 

przewodów przez przegrody budowlane 
 
 
 
 
 

str. 15 



 

 

ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU ORAZ BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO – MUROWANA GOŚLINA UL. PRZEMYSŁOWA 10 
  

- przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny 
 

- po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu 

regulacji 

- w okresie gwarancyjnym 
 

Należy wykonywać sprawdzenie położenia odbiornika względem jego odległości od elementów 

budowlanych sposób mocowania, wypoziomowanie, połączenie z gałązkami, rozmiary, 

umieszczenie zaworów odcinających i ich dostępność. 

 
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i 

porównać wyniki z dokumentacją; 
 

- połączenia gwintowane i kołnierzowe należy wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, 

sprawdzenie odległości połączeń 

- względem podpór, połączenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w 

Dzienniku Budowy, oględziny zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia względem 

podpór. 

Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, 

sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do odpowietrzenia; 

sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń kołnierzowych w 

przewodach ułożonych obok siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem siebie, 

sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, 

sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadków 

gałązek ich średnic. 

 
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości 

działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji termometrów oraz 

manometrów, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, działania 

przez obserwację wskazań. 

 
Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0ºC. Przed 

przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać. Na 24 godz. (gdy 

temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5ºC) przed rozpoczęciem badania instalacja powinna 

być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać 

starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przy 

ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 

 
Próbę ciśnieniową przeprowadza się na ciśnienie 1,5 raza ciśnienia roboczego (ciśnienie nie 

większe niż dopuszczalne dla najsłabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (nie 

zabetonowanych, nie zaizolowanych) wytworzyć trzykrotnie w odstępach co 10 minut ciśnienie 

próbne, po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w przeciągu 30 minut ciśnienie nie powinno 

obniżyć się o więcej niż 0,6 bara, po dalszych dwóch godzinach ciśnienie nie powinno obniżyć 

się więcej niż o 0,2 bara od wartości odczytanej po 30 minutach, podczas próby szczelności 

należy wizualnie sprawdzić szczelność złącz. 
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W fazie wylewania posadzek na których rozłożono rury należy utrzymywać w rurach ciśnienie 

min. 3 bary (zalecane 6 bar). W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzić zachowanie 

się podpór stałych i przesuwnych. Protokół z próby ciśnienia sporządzić na formularzu firmowym 

producenta. 

 
Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i 

usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń 

instalacji. 

Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła. Podczas próby należy dokonać 

oględzin wszystkich połączeń. 
 

Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny jeśli 

cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak 

uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody 

zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i 

drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. 

Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ 

na warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru. 

Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji 

wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w 

zaworach z podwójną regulacją lub kryz dławiących, powinna być przeprowadzona po 

zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym. 

 
Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte; 

ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. 

 
Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności 

działania, należy dokonywać pomiarów w następujący sposób: 

- pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru 

+/-0,50C; termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad 

ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku 

- pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających dokładność 

pomiaru +/-0,50C – w przypadku ogrzewania wodnego 

- pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą 

manometru różnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach zasilającym i 

powrotnym 

- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów 

zapewniających dokładność pomiaru +/-0,50C; termometry te zabezpieczone przed wpływem 

promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5 m nad podłogą w środku pomieszczenia, a 

przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru 

od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi – 10 m 
 
 
 
 
 
 
 

str. 17 



 

 

ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU ORAZ BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO – MUROWANA GOŚLINA UL. PRZEMYSŁOWA 10 
  

- pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w 

ogrzewaniach wodnych, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) o 

dokładności odczytu +/-0,50C. Pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, 

po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnętrznych rury w punkcie przyłożenia 

czujnika przyrządu. 

 
Ocena regulacji i kryteria oceny: 

 
Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy dokonać 

przy temperaturze zewnętrznej w przypadku ogrzewania pompowego – możliwie najniższej, lecz 

nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż +60C 
Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania 

 
wodnego polega na skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych 

rozdzielaczach i porównaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury 

zewnętrznej) po upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości 

bezwzględne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od 

wykresu regulacyjnego więcej niż +/-10C 

Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez 

sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk”, a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury 

powrotu 

Skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawności 

działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalna odchyłka temperatury +/-10C. 

W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach użytkowych konieczne jest 

uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności 

wentylacji itp.,), na kształtowanie się temperatury powietrza 
 

Skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach i 

porównaniu go z wielkością określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem 

pompowym); dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w granicach +/-10% obliczeniowego 

spadku ciśnienia 

Skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na rozdzielaczu 
 
 

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy: 

Przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów wody 

przez piony i grzejniki 

Określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. błąd w doborze 

wielkości grzejników lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło, nieprawidłowe wykonanie 

elementów konstrukcyjno-budowlanych decydujących o rzeczywistym zużyciu ciepła itp.) i 

usunąć te przyczyny 

 
Instalacja gazowa 

 
Przed podłączeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej musi nastąpić odbiór instalacji, który 

przeprowadza wykonawca instalacji w obecności przedstawiciela dostawcy gazu oraz inwestora. 
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Sprawdzenie instalacji gazowej polega na kontroli: 
 

- zgodności wykonania instalacji gazowej z poniższym projektem technicznym, 
 

- jakości wykonania instalacji; 
 

- szczelności instalacji; 
 

- użytych materiałów. 
 

W trakcie odbioru instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
 

- pozwolenie na budowę wydane przez właściwy urząd administracji państwowej; 
 

- dokumentację techniczną instalacji gazowej: 
 

- protokoły wykonania prób szczelności instalacji; 
 

- opinię Zakładu Kominiarskiego o prawidłowości podłączenia do przewodów kominowych i ich 

drożności; 

- warunki dostawy gazu: 
 

- instrukcję obsługi zainstalowanych urządzeń gazowych. 
 
 

Kontrola zgodności wykonania instalacji gazowej z projektem polega na sprawdzeniu: 
 

- wymiarów przewodów gazowych i prowadzenia ich w budynku; 
 

- mocowania przewodów i armatury; 
 

- poprawności doboru łączników i armatury; 
 

- zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami. 
 
 

Kontrola jakości wykonania instalacji gazowej polega na sprawdzeniu: 
 

- jakości zastosowanych materiałów przy uwzględnieniu dopuszczenia ich do zastosowania w 

instalacjach gazowych; 

- wykonania instalacji wg właściwej technologii; 
 

- sprawności armatury gazowej; 
 

- przystosowania urządzeń gazowych do spalania danej podgrupy gazu. 
 
 

Przed próbą szczelności należy instalację gazową przedmuchać sprężonym powietrzem wolnym 

od zanieczyszczeń lub gazem neutralnym w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń 

mogących znajdować się w przewodach instalacji gazowej po technologicznym procesie 

wykonania łączeń przewodów. 

Próbę szczelności instalacji gazowej należy przeprowadzić przy ciśnieniu 50 kPa (0,5 bar) bez 

podłączenia urządzeń gazowych ze szczelnym zamknięciem końcówek przewodów. Po wstępnym 

okresie stabilizacji temperatury i ciśnienia czynnika podłączony do instalacji manometr przez 

okres 30 minut nie może wykazać żadnego spadku ciśnienia. 

Próbę szczelności instalacji gazowej należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela 

dostawcy gazu. 

Z próby szczelności instalacji gazowej należ przeprowadzić stosowny protokół. 
 

Po zainstalowaniu urządzeń gazowych (przed zainstalowaniem gazomierza), zaleca się 

przeprowadzenie dodatkowej próby szczelności instalacji gazowej, powietrzem o ciśnieniu 

dwukrotnie przekraczającym ciśnienie robocze, lecz nie większym niż ciśnienie dopuszczalne dla 

danego typu urządzenia gazowego. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 

powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 

księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 

Jednostki obmiarowe: 
 

W m2 mierzy się: 
 

powierzchnie poszczególnych przewodów wentylacyjnych 
 

powierzchnię podsypki 
 

powierzchnię termoizolacji 
 

W m mierzy się: 
 

długości poszczególnych przewodów instalacyjnych 
 

W kpl. lub szt. mierzy się: 
 

urządzenia i armaturę 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano 
 

– Montażowych 
 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Przy odbiorze obiektu powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 

Dokumentacja powykonawcza 
 

Dziennik Budowy 
 

Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców Instrukcje 

eksploatacji i konserwacji urządzeń Protokoły odbiorów 

częściowych 

Protokoły regulacji wstępnej urządzeń 
 

Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno – ruchowe dla 

poszczególnych urządzeń 

Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

Wyniki badań kontrolnych, rozruchu kotłowni i instalacji 

 
Rodzaje odbiorów:  
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Odbiór końcowy 
 

Odbiór końcowy odbędzie się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
 

wykonanie robót. 
 

Odbiór po okresie rękojmi 
 

Pod koniec rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu zorganizuje „odbiór po okresie rękojmi” 

Odbiór ostateczny- pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny oceni wykonane roboty związane z usunięciem wad zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej i dostarczyć niezbędne 

dokumenty zamienionych materiałów. Wykonawca dostarczy inwestorowi wszystkie instrukcje 
 

eksploatacji i konserwacji 
 

zastosowanych urządzeń. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Ogólnej ST0.0 Roboty 

instalacyjne dla montażu urządzeń płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera: 

- wykonanie robót przygotowawczych 
 

- zakup i dostawę materiałów 
 

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejść przez 

przegrody 

- montaż urządzeń 
 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 
 

Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy. 
 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 
 

SIWZ 
 

Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania Normy 

 
Aprobaty techniczne 

Ustalenia międzybranżowe 

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważniejsze normy: 

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania . 
 

PN-85/B-02421 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania. 
 

PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-

ISO 7-1:1995 – Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancja i oznaczenia. 
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PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania . 
 

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
 

PN-83/H-02650 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. PN-EN 877:2002(U) – „ Rury i kształtki 

z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji odprowadzenia wód z budynków. Wymagania, 

metody badań i zapewnienie jakości”. PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objętości wody w 

przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Wymagania. 
 

PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania. 
 

PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
 

PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
 

PN-C-73001:1996 - Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 
 

PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. częściowo, przez 
 

PN-85/M-75002 w części dotyczącej armatury przepływowej; 
 

PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odpływowej; PN-90/M-75003 w 

części dotyczącej armatury centralnego ogrzewania 

PN-64/B-10400 – Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 

PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury PN-86/H-74374.01 - Armatura i 

rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki -Wymagania ogólne 

 
PN-EN20225:1994 - Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie PN-B-

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

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

blaszanych. 
 

PN-B-03410:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego 

PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. 

PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
 

publicznej. Wymagania 
 

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. COBRTI INSTAL. 
 

Warszawa 2003r. 
 

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
 

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 
 

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie 

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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