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Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych 

 
 

Rozdział I 
 

1. WSTĘP  kod CPV 45000000-7 
 

 
CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Celem niniejszej specyfikacji jest określenie zasad wykonania i odbioru robót budowlanych objętych zadaniem opisanym na 
stronie tytułowej. Specyfikacja nie obejmuje robót związanych z montażem technologii, które musi wykonać firma posiadająca 
uprawnienia montażowe od producenta i które będą wykonywane zgodnie z instrukcją montażową producenta. Odbiory 
wykonywane będą przez dostawcę technologii z udziałem inwestora i wiązać się będą z udzieleniem gwarancji.  
Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się dokładnie z dokumentacją projektową i oferta winna obejmować 
wszystkie roboty w niej zawarte bez względu na to czy są ujęte w niniejszej specyfikacji. Roboty nie ujęte w 
specyfikacji  należy wykonywać i odbierać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami opisanymi w Rozdział I pkt 2  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami specyfikacja zawiera: 

 Nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego, 
 Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
 Niezbędne dane dla organizacji robót, zabezpieczenie interesów osób trzecich, ochrony środowiska, bhp, zaplecze 

Wykonawcy, organizacja ruchu, 
 Grup, klas i kategorii robót zgodnych z wspólnym słownikiem zamówień (CPV), 
 Definicje pojęć, 
 Właściwości materiałów i wymagania związane z przechowywaniem, transportem, składowaniem i kontrolą jakości, 
 Wymagania dotyczące sprzętu i wykonania robót 
 Wymagania dotyczące odbioru i obmiaru robót w tym kontrola jakości, 
 Opis sposobu realizowania robót tymczasowych, 
 Dokumenty odniesienia 
 Przepisy i normy. 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
Podstawą niniejszego opracowania są: 
 
 Prawo zamówień publicznych – Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 

1207 i Nr 145 poz. 1537. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 

1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 
1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108  poz. 953). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiór robót budowlanych oraz program 
funkcjonalno-użytkowego. 

 Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad 2002r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzień 2001r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 
3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie 
Gospodarczej. 

 Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, 
dostawy oraz na usługi. 

 Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające  
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. 

 Uwaga Ilekroć w niniejszym opracowaniu powołane są normy polskie, oznacza to, że można powoływać się 
również na normy europejskie dotyczące tych zagadnień dopuszczone do stosowanie na rynku polskim. 

 
 

3.0 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

3.1 Obiekt budowlany 
 
Ilekroć w ST jest mowa o obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
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b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury 

 
3.2 Budynek 

 
Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 

 
 

3.3. Roboty budowlane  
 

Budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlaneg 
 

3.4. Remont 
 

Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
 

 
3.5. Dokumentacja powykonawcza 
 

Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

 
3.6. Aprobata techniczna 

 
Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

3.7. Właściwy organ 
 

Organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
 

3.8. Wyrób budowlany 
 

Wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 
3.9. Organ samorządu zawodowego  

 
Organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zm.). 

 
3.10. Obszar oddziaływania obiektu  

 
Teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 
3.11. Opłata  

 
Kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy 
organ. 

 
3.12. Droga tymczasowa (montażowa)  

 
Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

 
3.13. Dziennik budowy  

 
Dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 
3.14. Kierownik budowy  

 
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

3.15. Rejestr obmiarów 
 
Akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
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3.16. Laboratorium 
 
Laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 

3.17. Materiały 
 
Wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

 
3.18. Odpowiednia zgodność 

 
Zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
3.19. Polecenie Inspektora nadzoru 

 
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
3.20. Projektant 

 
Uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

 
3.21. Przedmiar robót 

 
Zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
 

3.22. Część obiektu lub etap wykonania 
 
Część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
 

3.23. Ustalenia techniczne 
 
Ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

3.24. Wykonawca 
 
Osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane. 
 

3.25. Procedura 
 
Dokument zapewniający jakość, definiujący "jak, kiedy, gdzie i kto?„ wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze - 
procedura może być zastąpiona przez normy. aprobaty techniczne i instrukcje. 
 

3.26. Ustalenia projektowe 
 
Ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania 
okładzin. 
 

3.27. Roboty budowlane 
 
Wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 

3.28. Wykonawca 
 
Osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane. 
 
 

3.29. Wykonanie 
 
Wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót. 
 

3.30. Procedura 
 
Dokument zapewniający jakość; definiujący. „jak, kiedy. gdzie i kto” wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; 
procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami. 
 

3.31. Ustalenia projektowe 
 
Ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania dla wykonywanych robót 
oraz założenia niezbędne dla ich prawidłowego wykonania 
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4. STRUKTURA SYSTEMU KLASYFIKACJI WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
 

4.3. CPV składa się 
 

 Słownika głównego, 
 Słownika uzupełniającego. 

 
4.4. Słownik główny 

 
Opiera się na strukturze drzewa obejmującego kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze 
sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług towarzyszących przedmiotowi zamówienia. 

Kod numeryczny składa się z 8 cyfr podzielonych w następujący sposób: 
 Pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y) 
 Pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y) 
 Pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y) 
 Pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). 

 
 

4.5. Słownik uzupełniający 
 
Może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składające się na kod alfanumeryczny wraz z 
odpowiadającymi mu sformułowaniami umożliwiającymi dodanie dalszych szczegółów odnoszących  
Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. 
Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. 

 
 

się do szczególnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarów. Kod alfanumeryczny składa się z: 
 Pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji, 
 Drugiego poziomu zawierającego cztery cyfry, z których trzy wskazują na poddział, a ostatnia służy do celów 

weryfikacji. 
 

W niniejszym opracowaniu nie stosuje się słownika uzupełniającego. 
W większości robót sklasyfikowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. tj, stosując 
oznaczenia do poziomu kategorii robót. W szczególnych wypadkach dla uszczegółowienia zastosowano dalsze kody 
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Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych 

 
 

Rozdział I 
 

2. Wymagania ogólne  kod CPV 45000000-7 
 
 
Spis treści: 
 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres stosowania 
2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

3.1 Przekazanie terenu 
3.2 Dokumentacja projektowa 
3.3 Zgodność z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną ST 
3.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
3.6 Ochrona przeciwpożarowa 
3.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
3.8 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
3.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
3.10 Ochrona i utrzymanie robót 
3.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

4. Materiały 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
4.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
4.3 Materiały nie odpowiadające  wymaganiom  jakościowym 
4.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
4.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

5. Sprzęt 
6. Transport 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
6.2 Wymagania dotyczące transportu po drogach publicznych 

7. Wykonanie robót 
8. Kontrola jakości robót 

8.1 Program zapewnienia jakości 
8.2 Zasady kontroli jakości robót 
8.3 Pobieranie próbek 
8.4 Badanie próbek 
8.5 Raporty z badań 
8.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
8.7 Certyfikaty i deklaracje 
8.8 Dokumenty budowy 

9. Obmiar robót 
9.1 Zasady ogólne obmiaru robót 
9.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów 
9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
9.4 Wagi i zasady wdrażania 

10. Obiór robót 
10.1 Rodzaje odbioru robót 
10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
10.3 Odbiór częściowy 
10.4 Odbiór końcowy 
10.5 Odbiór pogwarancyjny 

11. Podstawy płatności 
12. Przepisy związane 
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1. PRZEDMIOT ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach 
budowlanych. 

 
2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 
technicznymi opisanymi w niniejszym opracowaniu. W wypadku nie ujęcie w specyfikacji jakiegoś asortymentu robót ujętych w 
projekcie budowlanym należ y je wykonać zgodnie z ustaleniami niniejszego punktu. 

Uwaga  Nie ujęcie roboty w niniejszej specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od jej wykonania bowiem przed 
przystąpieniem do przetargu winien on zapoznać się z dokumentacją projektową i w ofercie ująć wszystkie zawarte w 
niej roboty 
 
3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami 
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie 
dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczy zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do 
stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i specyfikacjami, w których są wymienione.  Zakłada się, że Wykonawca 
dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów 
według stanu na 30 dni przed datą  zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób,  w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i 
wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 

 
3.1 Przekazanie terenu 

 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz  dokumentację projektową i niniejszą specyfikację.  
 

3.2 Dokumentacja projektowa 
 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy , uwzględniającym podział na dokumentacją projektową : 

 dostarczoną przez Zamawiającego, 
 sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

3.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona o „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i ST .Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku , gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi ,a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

3.4 Zabezpieczenia terenu budowy  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie :podejmować wszelkie konieczne kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację  magazynów i składowisk,  
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2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru 

 
 
 

3.6 Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych . Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 

 
3.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy, takich jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji. 
 

3.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie , materiałów i wyposażenia na i 
z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
 

3.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał  
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony  życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

3.10 Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

3.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401).Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
4. MATERIAŁY 
 

4.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 
spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach 
Technicznych . 

 
4.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 
4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
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.Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 
 
5. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
6. TRANSPORT 
 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów .Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. 
 

6.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 
7 WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
8 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

8.1 Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Jeżeli niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość robót Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy  
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 
8.2 Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
8.3 Raporty z badań 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości .Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
8.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
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prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę .Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę 

 
8.5 Certyfikaty i deklaracje  

 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
 Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej Normy , jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy .Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
Uwaga Ilekroć w niniejszym opracowaniu powołane są normy polskie, oznacza to, że można powoływać się również na 
normy europejskie dotyczące tych zagadnień dopuszczone do stosowanie na rynku polskim. 
 

8.6 Dokumenty budowy 
 

Książka obmiarów 
 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

 
Pozostałe dokumenty budowy  
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w tym punkcie, następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 

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

 
9 OBMIAR ROBÓT 
 

9.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Ilość robót i materiałów niezbędnych do wykonania zadania należy określić na podstawie norm 
zawartych w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów .Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 

9.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach Jednostki 
obmiaru powinny być  zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

 
9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

10 ODBIÓR ROBÓT 
 

10.1 Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 
10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu .Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 
10.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 

 
Zasady odbioru ostatecznego robót 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzonych wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia 

jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

10.4 Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi .Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.  

 
11. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
11.1 Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe  robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
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 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT  

 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 

1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 
1800 oraz z 2002r.  Nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002r. Nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych  
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz.4 / 
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Rozdział II 
 

Szczegółowa Specyfikacja wykonania i odbioru instalacji centralnego 
ogrzewania 

 
    Kod CPV   – 45331100: Instalowanie centralnego ogrzewania 

 
Kody CPV dla używanych materiałów 

 
 Rury       kod CPV 27200000-7 
 Kształtki gięte      kod CPV 27221000-0 
 Osprzęt gwintowany    kod CPV 27222200-9 
 Zawiesia      kod CPV 27222100-8 
 Grzejniki, kotły grzewcze i ich części  kod CPV 28220000-0 
 Zawory do grzejników co    kod CPV 29131110-0 
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1 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymaga technicznych jakie winien spełnić Wykonawca przy realizacji kontraktu na 
przedmiotową budowę . 
Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisującymi inwestycję i stanowi 
integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i 
przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by wykonane zgodnie z obowiązującymi w 
budownictwie normami i sztuk budowlaną . Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania 
materiałów lub montażu urządzeń winny by uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w 
dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Zmiany w 
przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zosta zatwierdzone przez projektanta. 
Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnień mogą stanowić podstawę do wstrzymania budowy na wniosek Biura 
Projektów. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, 
ilości materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu technicznego 
z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwróci się pisemnie do biura projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. 
Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją . Należy 
przestrzegać narzuconych wymiarów liniowych. 
 
 
1.2 Określenia podstawowe SST. 
 
Instalacja ogrzewcza wodna. 
 
Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną , wraz z armatur , 
pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieplej, nagrzewnicami 
wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła. 
 
Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej. 
 
Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się za 
zaworami odcinającymi część od źródła ciepła. 
 
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego. 
 
Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 
 
Instalacja centralnego ogrzewania wodna. 
Instalacja stanowiąca część lub całość  instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej między 
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 
 
Woda instalacyjna (czynnik grzejny). 
 
Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających 
temperatur zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczo wodną. 
 
Źródło ciepła. 
 
Kotłownia, w ze ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pomp ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające 
samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 
 
Ciśnienie robocze instalacji,  prob (lub poper). 
 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji 
projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 
 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji. 
 
Najwyższa wartości ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego 
krążenia) 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 wytrzyma elementu instalacji w temperatur odniesienia równej 20 °C. 
 
Ciśnienie robocze urządzenia. 
 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu 
wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu 
roboczym instalacji. 
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Temperatura robocza, trob (lub toper). 
 
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania 
zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 
 
Średnica nominalna (DN lub d). 
 
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą , w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, 
dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
 
Nominalna grubość ścianki rury (e). 
 
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą , w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w 
milimetrach. 
 
Temperatura awaryjna, ta (lub tmal). 
 
Dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego. Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca 
temperaturę roboczą , jaka może wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i 
zabezpieczającego instalację , która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej 
punkcie. 
 
Trwałość instalacji. 
 
 Wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego dla przewodów z tworzyw sztucznych zależności zakładanej trwałości 
instalacji od ciśnienia i temperatury podano w ZAT - zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje się ją przy 
założeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem sum czasów pracy w określonych temperaturach. 
Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego może występować sumarycznie przez 100 
godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym 
jednorazowy czas awarii nie może przekroczyć trzech godzin. Dłuższe okresy 
awarii mogą spowodować ograniczenie trwałości instalacji wykonanej z 
przewodów z tworzywa sztucznego. 
 
2. Materiały. 
 
2.1. Wymagania ogólne. 
 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom .Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materia 
ów powinien by dokonywany według wymaga i w sposób określony aktualnymi normami. Wszystkie użyte wyroby i materiały 
muszą : 
- Posiadać 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, 
- Posiada certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobat techniczną mającą istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych, 
- Być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów 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, 
- Być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wyda deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
 
Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji ogrzewczych wodnych 
zestawiono w tablicy 1. 
 
Tablica. 1 

Materiały z których mogą być wykonane przewody instalacji  grzewczych 
poz. Oznaczenie Nazwa lub materiał Uwagi 

1 2 3 4 

1 PB polibutylen 
tworzywo 

sztuczne z 
ochroną 

antydyfuzyjną 

2 PE-X polibutylen wysokiej gęstości usieciowiony 

3 PP-B kopolimer blokowy polipropylenu  

4 PP-H homopolimer polipropylenu 
5 PP-R kopolimer statystyczny polipropylenu (random) 

6 PE-XX/AI./PE-HD warstwy : polietylenu usieciowanego , aluminium. polietylenu 
wysokiej gęstości (własności techniczne  
i własności użytkowe jak dla materiału wielowarstwowego  - 
nierozdzielnego) 

tworzywo 
sztuczne 

7 PE-X/AI./PE-X 

8 
PP-R/AI./PP-R 
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9 - 

warstwy : polietylenu usieciowanego , aluminium. polietylenu 
wysokiej gęstości (własności techniczne  
i własności użytkowe jak dla materiału wielowarstwowego  - 
nierozdzielnego) 
warstwy : kopolimeru statystycznego polipropylenu, aluminium , 
kopolimeru statystycznego polipropylenu (własności techniczne i 
właściwości użytkowej jak dla jednorodnego materiału warstwy 
wewnętrznej ograniczeniem wydłużeń cieplnych warstwą aluminium 
) 

tworzywo 
sztuczne 

inne materiały , jeżeli przewody z nich wykonane zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie 

tworzywo 
sztuczne 

10 - zwykła metal 

11 - stal odporna na korozję metal 

12 Cu miedź  metat 

Uwaga : 
W instalacjach ogrzewczych zabrania się stosowania stali węglowej zwykłej ocynkowanej 
 
2.2. Składowanie materiałów. 
 
Wszystkie urządzenia dostarczane przez Zamawiającego lub Wykonawcę muszą by rozładowane przez Wykonawcę a 
następnie składowane do czasu ich montażu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do 
czasu gdy będą one potrzebne do robót, winny by zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót, winny by składowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by dostępne 
do kontroli Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę . 
 
2.3. Kontrola materiałów. 
 
●  Wykonawca jest  zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST; 
● Urządzenia na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 
technicznego; 
● Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta; 
● W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich zabudowaniem poddać je 
badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 

 
3. SPRZ ĘT 
 
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót , który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót, zarówno w miejscu tych robót , jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiału. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
 
4.1. Wymagania dotyczące transportu. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jako robót i 
właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny by zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu 
organizacji robót, który uzyska akceptację Inspektora. 
 
Rury. 
 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
 
Elementy wyposażenia. 
 
Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych 
opakowaniach producenta.  
Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
Izolacja termiczna. 
 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 
Należy unikać 
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dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a 
odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
4.2. Składowanie armatury i urządzeń. 
 
Należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0ºC.  
W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco.  
Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze i  wykończeniowe. 
 
Przed rozpoczęciem wykonania właściwych prac instalacyjnych należy wykonać prace przygotowawcze m.in. demontaż 
istniejącej instalacji. 
 
5.2. Montaż przewodów. 
 
● Przewody poziome powinny by prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić 
możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. 
Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich 
samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
● Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa 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 by układane zgodnie z projektem 
technicznym. 
● Trasy przewodów powinny by zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
● Przewody należy prowadzi w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym 
wykorzystaniem możliwości 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 one równolegle. 
● Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczy o 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 DN 40;. Odległość miedzy przewodami pionu o większej średnicy powinna by taka, aby 
możliwy był dogodny montaż tych przewodów. 
● Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny za 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 by 
większa od średnicy wewnętrznej największego przewodu przyłączonego co najmniej o 10 %. 
● Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące 
powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
● Przed zamontowaniem należy sprawdzić , czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać . 
● Kolejność wykonywania robót: 

∗ wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

∗ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

∗ przecinanie rur, rury należy przycinać na wymaganą długość prostopadle do osi za pomoc odpowiednich narzędzi – 
nożyc, obcinaków do rur. 

∗ założenie tulei ochronnych, 

∗ przed przystąpieniem do procesu łączenia przewodów stalowych  należy rurę i kształtkę oczyścić z wszelkich 
zanieczyszczeń (kurzu, tłuszczu itp.), osuszyć . 
∗ łączenie rur stalowych wykonuje się poprzez spawanie z zastosowaniem znormalizowanych kształtek. 

∗ łączenie przewodów z tworzyw sztucznych wykonuje się poprzez nasunięcie tulei zaciskowej - pierścieniem w 
stronę rury. 

∗ zaznaczyć na rurze wymaganą głębokość wsunięcia rury w złączkę (właściwą dla danej średnicy zewnętrznej rury – 
zgodnie z tabelą producenta). 

● W miejscach przejścia przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń . Przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
● Przewody należy mocować do konstrukcji za pomoc obejm lub uchwytów z wkładką gumową . 
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5.3. Podpory. 
 
● Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno by zgodne z 
projektem technicznym.  
Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to 
zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i 
odkształceń przewodów. 
● Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie 
podpór przesuwnych powinny zapewni swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 
● Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicach 2 i 3. 

 
Tablica 2  

Maksymalny odstęp między podporami przewodów z rur wielowarstwowych 

Poz. Materiał Średnica rury 

Przewód montowany w instalacji 

Ogrzewczej wodnej 
trob ≤ 80 °C 

Ogrzewczej wodnej 
trob ≤ 80 °C 

pionowo inaczej pionowo inaczej 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
PE-X/A1/PE-X 
PE-X/A1PE-HD 
 

DN 12 do DN 20 1,0 0,5 1,0 0,5 

DN 25 1,2 0,7 1,2 0,7 

2 PP-R/A1/PP-R 

DN 16 1,0 0,8 1,3 1,0 

DN 20 1,3 1,0 1,5 1,2 

DN 25 1,4 1,1 1,7 1,3 

DN32 1,7 1,3 1,9
1 

1,5 

DN 40 1,9
1 

1,5 2,2
1 

1,7 
DN 50 2,2

1 
1,7 2,5

1 
1,9 

DN 63 2,5
1 

1,9 2,7
1 

2,1 

DN 75 2,6
1 

2,0 2,8
1 

2,2 

DN 90 2,7
1 

2,1 3,0
1 

2,3 

DN 110 2,6
1 

2,0 3,2
1 

2,5 

3 PE-RT/AI/PE-RT 

Dz 14 do Dz 16 1,5 1,2 1,5 1,2 

Dz 18 do Dz 20 1,7 1,3 1,7 1,3 

Dz 25 1,9
1 

1,5 1,9
1 

1,5 

Dz 32 2,1
1 

1,6 2,1
1 

1,6 

Dz 40 2,2
1 

1,7 2,2
1 

1,7 

Dz 50 2,6
1 

2,0 2,6
1 

2,0 
Dz 63 2,8

1 
2,2 2,8

1 
2,2 

Dz 75 do Dz 110 3,1
1 

2,4 3,1
1 

2,4 
1
  Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

 
Tablica 3 

Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych w instalacji ogrzewczej wodnej 

Poz. Materiał 
Średnica nominalna 

rury 
Przewód montowany 

Pionowo
1 

inaczej 

1 2 3 4 5 

1 
stal niestopowa 
( stal węglowa zwykła) ; 
Stal odporna na korozję ; 

DN 10 do DN 20 2,0 1,5 

DN 25 2,9 2,2 

DN32 3,4 2,6 

DN 40 3,9 3,0 
DN 50 4,6 3,5 

DN 65 4,9 3,8 

DN 80 5,2 4,0 

DN 100 5,9 4,5 
1
  Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

 
 
5.4. Tuleje ochronne i przejścia p. poż.  
 
● Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną w tej samej strefie pożarowej (np. przewodem poziomym przez ścianę , a 
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 
● W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
● Tuleja ochronna powinna by rur o średnicy wewnętrznej większej od 
średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
 

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

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

● Tuleja ochronna powinna by dłuższa niż grubość przegrody pionowej o oko o 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez 
strop powinna wystawać oko o 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych 
(gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną . 
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● Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym 
korozyjnie na mrę , umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
● Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien by wykonany w sposób 
zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) 
wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
● Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu, powinien by 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
● Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym 
znajdującym się w projekcie technicznym. 
● Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 
 
Przy przejściach przewodów przez przegrody które stanowią oddzielenie strefy pożarowej należy usunąć istniejące tuleje, 
przejście uszczelnić wełną mineralną o gęstości min. 40kg/m

3
 a następnie pokryć przejście warstwą masy ogniochronnej. 

 
5.5. Montaż grzejników. 
 
● 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 można montować na dostosowanych do nich stojakach 
podłogowych, stosując odpowiednio wymienione powyżej zasady. 
● Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by osadzone w przegrodzie budowlanej sposób trwały. Grzejnik powinien 
opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 
● Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych zestawiono w tablicy 4. 
 
Tablica 4 

Minimalne odstępy grzejnika od elementów budowlanych 

Rodzaj grzejnika 
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Płytowy stalowy 5
1 

 10  15  
 

1
  dopuszcza się mniejszą odległość grzejnika płytowego stalowego od ściany , jeżeli odległość ta wynika z zamocowania 

grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika 

 
● Grzejnik, którego budowa to umożliwia, można łączyć krzyżowo (zasilanie i powrót po przeciwnych stronach grzejnika). 
Krzyżowo należy łączyć grzejnik dla którego taki sposób łączenia jest wymagany w projekcie technicznym oraz grzejnik długi 
jeżeli jest to technicznie możliwe. 
● Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót wykończeniowych. W 
przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest możliwe, zamiast grzejnika należy zainstalować grzejnikowy szablon montażowy 
połączony z gałązkami grzejnikowymi w celu umożliwienia 
przeprowadzenia badania szczelności instalacji. Jeżeli badanie to będzie przeprowadzane wodą , grzejnikowe szablony 
montażowe powinny by wyposażone w odpowietrzniki miejscowe. 
● Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób umożliwiający montaż i 
demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia przegród budowlanych, w których lub na których gałązki te są 
prowadzone. 
 
5.6. Montaż armatury. 
 
● Armatura powinna odpowiada warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. 
● Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
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● 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 by zgodny z oznaczeniem 
kierunku przepływu na armaturze. 
● Armatura na przewodach powinna by 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 zainstalowana 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. 
●Armatura spustowa powinna by instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem 
zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich 
odcięciu. Armatura spustowa powinna by lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzoną w złączkę do węża w 
sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) 
wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody. 
● Każdy pion o wysokości ponad 3 kondygnacje lub grupa pionów w budynku o wysokości 2÷3 kondygnacji, lecz obsługujące 
nie więcej niż 20÷25 grzejników, powinny być wyposażone w armaturę odcinającą z armaturą spustową , montowaną na 
podejściu przewodu zasilającego i powrotnego. 
 
5.7. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej. 
 
● Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury regulacyjnej (w uzasadnionych 
przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i 
nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być 
przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 
● Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie 
technicznym instalacji. 
● Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony na każdym 
zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta 
zaworów. 
 
5.8. Izolacja cieplna. 
 
● Przewody instalacji ogrzewczej powinny by izolowanie cieplnie. 
Dopuszcza się nie stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji 
ogrzewczej, jeżeli: 

a) są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w którym znajduje się grzejnik 
przyłączony tymi gałązkami, 
b) prowadzone s w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana 
temperatura powierzchni podłogi nad przewodem w warunkach 
obliczeniowych nie przekracza 26 °C, 
c) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania 
izolacji cieplnej określonych przewodów. 

● Armatura instalacji ogrzewczej powinna by izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tej 
instalacji. 
● Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu 
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 
● Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji 
ogrzewczej. 
● Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania 
materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
● Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji 
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią , cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie 
wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną . 
● Zakończenia  izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 

• Piony po zaizolowaniu zabezpieczyć Folią PVC 
 
5.9. Oznaczania. 
 
● Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji 
cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w 
instrukcji obsługi instalacji ogrzewczej. 
● Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach 
zlokalizowanych: 

a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w 
budynku, 
b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w 
mieszkaniach i lokalach użytkowych a także w pomieszczeniach 
technicznych i gospodarczych w budynku. Oznaczenia powinny być 
wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą 
tych elementów instalacji. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
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materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Kontrola jakości robót związanych z 
wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Każda dostarczona partia materiałów 
powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodą z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 
ponownie. 
6.1. Badania odbiorcze. 
 
6.1.1. Zakres badań odbiorczych. 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że 
powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności (6.1.2.), odpowietrzenia (6.1.6.), zabezpieczenia przed 
przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury (6.1.8.), zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną (6.1.10.), 
zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej (6.1.12.). 
 
6.1.2. Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej. 
 
Warunki wykonania badania szczelności: 
● Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 
przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
● Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed 
całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej 
części, w ramach odbiorów częściowych. 
● Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą . Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach 
uzasadnionych możliwości zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania 
szczelności sprężonym powietrzem. 
● Podczas badania szczelności zabrania się , nawet krótko trwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartości ciśnienia próbnego. 
● Podczas badania szczelności instalacja powinna by odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno być skutecznie 
zabezpieczone przed uruchomieniem. 
 
Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną. 
 
● Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą , instalacja (lub jej część ) podlegająca badaniu, powinna być skutecznie 
wypłukana wodą . Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja 
nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być 
całkowicie otwarte, natomiast 
zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 
●Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie należy wkręcać 
kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja 
taka powinna by odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się połączenie, z elementem 
otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego,  
umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu 
instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny odpowietrznik. 
● Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą , uwzględniając jednocześnie potrzebę zastosowania 
odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji oraz użyte 
materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z WTWiO 
● Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury zabezpieczające. Jeżeli instalacja jest 
zasilana z kotła z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym, należy odłączyć kocioł od instalacji. 
● Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, 
dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki 
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 
● Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem występowania ujemnej 
temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: 

a) zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody 
instalacyjnej ze środkiem obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie 
oddziaływującym szkodliwie na elementy instalacji, 
b) nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi z odpowietrznikami 
miejscowymi, co po badaniu umożliwi 
spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutków korozji. 

 
Przebieg badania szczelności wodą zimną. 
 
● Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. 
Pompa powinna by wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
● Podczas badania powinien by używany cechowany manometr tarczowy średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% 
większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

● Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do 
takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 
● Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomoc pompy 
do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 
● Wartości ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 5, 
a badanie należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 6 i 7. 
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● Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by taka sama (różnica temperatury nie 
powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 
● Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną , powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie 
próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem 
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była 
objęta badaniem szczelności. 
 
Tablica 5 

Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną – ciśnienie próbne instalacji ogrzewczej 

L.p
. 

Rodzaj instalacji lub 
grzejnika 

Sposób 
zabezpieczenia 

instalacji 
Rodzaje urządzeń odbierających ciepło 

Ciśnienie próbne w 
najniższym punkcie 

instalacji 

- - - - bar 

1 

Instalacja grzewcza  
w obliczeniowej 
temperaturze zasilania  
t < 100 °C 

zgodnie z 
wymaganiami PN-B-
02413 lub  
PN-B02414 

a) dowolne , z ograniczeniami 
wynikającymi z właściwej polskiej normy 
lub aprobaty technicznej 
b) grzejniki płaszczyznowe  
( z właściwym ograniczeniem 
temperatury) 

pr* + 2 lecz nie miej niż 4 
bary 
(wężownicę grzejnika 
płaszczyznowego należy 
przed zalaniem 
jastrychem, poddać 
badaniu szczelności na 
ciśnienie pr* + 2 lecz nie 
miej niż  
9 bar) 

2 

Instalacja grzewcza  
w obliczeniowej 
temperaturze zasilania  
100 ≤ t ≤ 120 °C 

zgodnie z 
odpowiednimi 
wymaganiami 
normatywnymi 

dowolne , z ograniczeniami wynikającymi 
z właściwej polskiej normy lub aprobaty 
technicznej 
 

9 

3 

Instalacja grzewcza 
 w obliczeniowej 
temperaturze zasilania  
t > 120 °C 

zgodnie z 
odpowiednimi 
wymaganiami 
normatywnymi 

dowolne ,w zakresie wynikającym z 
właściwej polskiej normy lub aprobaty 
technicznej w tym  
w szczególności grzejniki 
a) z rur gładkich  
i ożebrowanych stalowych 
b) taśmy promieniujące 
c) z rur żeliwnych 

1,5 pr* 

*  ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji 

 
Tablica 6 

Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną , instalacji ogrzewczej wykonanej  
z przewodów metalowych ( ze stali lub miedzi ) 

Połączenia 
przewodów 

Przebieg badania 

Nazwa czynności Czas trwania 
Warunki uznania wyników badania  

za pozytywne 

spawane, 
lutowane, 

zaciskane*, 
kołnierzowe 

podniesienie ciśnienia w instalacji do 
wartości ciśnienia próbnego 

- 

brak przecieków  
i roszenia szczególnie 
na połączeniach 
i dławnicach 

 obserwacja instalacji ½ godziny 
j.w. ponadto manometr nie wykaże 
spadku ciśnienia 

gwintowane   

brak przecieków  
i roszenia szczególnie  
na połączeniach  
i dławnicach 

 obserwacja instalacji ½ godziny 
j.w. ponadto ciśnienie na 
manometrze nie spadnie więcej niż 
2% 

* połączenia przewodów zaciskane przez dokręcanie lub zaprasowywanie 

 
Tabela 7 

Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną instalacji ogrzewczej wykonanej  
z przewodów z tworzywa sztucznego 

Przebieg badania 

Nazwa czynności Czas trwania 
Warunki zakończenia badania 

z wynikiem pozytywnym 
Badanie wstępne 

podniesienie ciśnienia w instalacji  
do wartości ciśnienia próbnego 

- 

 

obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia w 
instalacji do wartości ciśnienia próbnego 

10 minut 

obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia w 
instalacji do wartości ciśnienia próbnego 

10 minut 

obserwacja instalacji 10 minut 
podniesienie ciśnienia w instalacji  
do wartości ciśnienia próbnego 

- 
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obserwacja instalacji ½ godziny 
brak przecieków i roszenia , spadek ciśnienia nie 
większy niż 0,6 bar 

Uwaga : w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania wstępnego za zakończone z wynikiem 
pozytywnym , wynik badania ocenia się negatywnie.  
W takim przypadku należy usunąć przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać badanie wstępne od początku. 

Badanie główne 
( do badania głównego należy przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym  

zakończonym wynikiem pozytywnym ) 

podniesienie ciśnienia w instalacji  
do wartości ciśnienia próbnego 

-  

obserwacja instalacji 2 godziny 
brak przecieków i roszenia , spadek ciśnienia nie 
większy niż 0,2 bar 

Uwaga 1 : w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania głównego za zakończone z wynikiem 
pozytywnym , wynik badania ocenia się negatywnie.  
W takim przypadku należy usunąć przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać całe badanie , poczynając od początku 
badania wstępnego. 
Uwaga 2 : badanie główne zakończone z wynikiem pozytywnym kończy badanie odbiorcze szczelności z wyjątkiem instalacji z 
przewodów z tworzywa sztucznego , dla których producent wymaga przeprowadzenia także  innych badań , nazwanych w 
Witwo badaniami uzupełniającymi. 

Badanie uzupełniające 
do badania uzupełniającego jeżeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodów z tworzywa sztucznego należy 

przystąpić bezpośrednio po badaniu głównym  
zakończonym wynikiem pozytywnym  

Przebieg badania ( czynności i czas ich trwania ) oraz warunki uznania wyników badania za zakończone wynikiem 
pozytywnym powinny być zgodne z wymaganiami producenta przewodów z tworzywa sztucznego. 

 
 
 
Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem. 
 
● Badanie szczelności instalacji można przeprowadzi sprężonym powietrzem nie zawierającym oleju. 
● Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinno przekraczać 3 bar. 
● Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% 
większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. 
● Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być wyposażona w zawór bezpieczeństwa, 
którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania szczelności o nie więcej ni 10 %. 
● Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną uwag na niebezpieczeństwo 
wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym możliwością wypchnięcia przez sprężone powietrze elementu instalacji 
(np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa sztucznego). 
● W przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je 
lokalizować akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego. 
● Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu 
badania oraz w okresie co najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura 
otoczenia powinna by taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać 
± 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 
● Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez 
manometr spadku ciśnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelności instalacji. 
● Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być 
sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne przy którym było 
wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie 
zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania by negatywny, w protokóle 
należy określić termin w którym instalacja ogrzewania powinna być przedstawiona do ponownych badań . 
 
6.1.3. Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji ogrzewczej. 
 
● Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy : 

- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), 
- podłączyć naczynie wzbiorcze, 
- sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest 
ona wykonana, 
- sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz : 
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzić 
czy właściwy jest poziom wody w naczyniu, 
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym - 
sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z 
projektem technicznym, 
- uruchomić pompy obiegowe, 

a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we 
wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości 
ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający 
wyniki badań . 
Jeżeli wynik badania by negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna by przedstawiona do 
ponownych badań . 
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6.1.4. Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą. 
Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą (z odpowiednim inhibitorem - jeżeli 
istnieje taka konieczność ) nie należy jej opróżniać , z wyjątkiem przypadków gdy 
zachodzi konieczność dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza się opróżnianie tylko tej części zładu, w 
której wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych prac. 
Upuszczanie wody powinno odbywać się do zbiornika retencyjnego, jest to szczególnie istotne w przypadku wody z inhibitorem 
korozji. Wymaganie powyższe dotyczy każdej instalacji ogrzewczej, niezależnie od rodzaju materiału z którego wykonane są 
rury i grzejniki. 
Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury 
zewnętrznej należy zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. 
Jeżeli badanie szczelności przeprowadzane jest w ramach odbioru częściowego, to badanie należy przeprowadzić wodą 
odpowiednio uzdatnioną, aby ta część instalacji, która została poddana próbie i po tej próbie będzie opróżniona z wody do 
momentu włączenia do pozostałej części instalacji (może to być okres nawet wielu miesięcy), nie ulegała korozji. 
 
6.1.5. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni 

zewnętrznych instalacji ogrzewczej. 
 
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być przeprowadzone po 
całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem 
przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
technicznej instalacji. Podczas odbioru należy ocenić , wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. Po przeprowadzeniu badań 
powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić 
termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.1.6. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej. 
 
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić , czy w instalacji z armaturą automatycznej regulacji (np. z 
termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego. 
Następnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego działania instalacji na gorąco można przeprowadzić badanie odbiorcze 
skuteczności odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza się w sposób pośredni, sprawdzając „na dotyk” czy grzejniki i 
przewody nie są zapowietrzone. Po przeprowadzeniu bada powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych 
badań . 
 
6.1.7. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej. 
 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczególne odgałęzienia przewodów, 
przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie 
oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. Po przeprowadzeniu 
badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania by negatywny, w protokóle należy 
określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań . 
 
6.1.8. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed 

przekroczeniem granicznych warto ci ciśnienia i temperatury. 
 
● Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury 
należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02419. 
● Podczas badania należy sprawdzić , czy w odbieranej instalacji przestrzegany jest zakaz zasilania z kotła na paliwo stałe 
instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego z naczyniem wzbiorczym przeponowym. 
● Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.1.9. Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco 

instalacji ogrzewczej. 
 
Prowadzenie badania. 
 
 Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku spełniają wymagania 
ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne 
spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględnione w 
protokóle odbioru. 
 Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić : 

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 
b) po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 
c) po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w 
niezbędnym zakresie, 

Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy 
najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
 Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien by ogrzewany co najmniej przez trzy 
doby. 
 Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń , uszczelnień , dławnic itp. 
oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć . 
Wynik badania uważa się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nic 
stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń . 
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 W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu szczelności na gorąco zakończonej 
wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania 
szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie przekroczy y 0,1 % jego 
pojemności. 
Zaleca się , aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji z naczyniem wzbiorczym przeponowym z 
hermetyczną przestrzenią gazową sporządzić dla celów eksploatacyjnych nomogram umożliwiający określenie stopnia 
napełnienia instalacji wodą w funkcji ciśnienia i średniej temperatury wody w instalacji. 
 Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania by negatywny, 
w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 
Pomiary. 
 
Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać w następujący sposób : 

a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomoc termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. Pomiary   
        należy dokonywać w miejscach zacienionych na wysoko ci 1,5 m nad ziemi i w odległości nie mniejszej niż2 m   
        od budynku. 
b) pomiar temperatury wody za pomoc termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5K. 
c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomoc manometrów różnicowych zapewniających dokładność  
        odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów zapewniających   
        dokładność odczytu ± 0,5 K. Pomiarów należy dokonywać na wysokości 0,75 m nad podłogą , w środku   
        pomieszczenia, a w 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 nie przekraczała 10m. 
e) pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach za pomocą termometrów   
       zapewniających dokładność odczytu ± 0,5K. Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów 
       dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na złączce grzejnikowej, na śrubunku zaworu itp.) po   
       uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłączenia czujnika z ewentualnie nałożonej farby lub innych 
       zanieczyszczeń . Jeżeli pomiar będzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza się usuwania farby   
       z tej powierzchni, jeżeli została ona nałożona fabrycznie. 
 

Dopuszczalne odchyłki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu. 
 
 Dopuszcza się odchyłki rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury założonej w projekcie (ustalonej z 
uwzględnieniem wpływu użytkowania pomieszczeń ) : 

a) ± 1 K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu, 
b) ± 2 K w pozostałych przypadkach. 

Pomiar ochłodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie może być kryterium skuteczności działania instalacji ogrzewczej i 
prawidłowych wartości temperatury działania grzejnika

1
 . 

W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartości temperatury wody instalacyjnej powinny być dostosowane do rzeczywistej 
temperatury zewnętrznej. Wartości liczbowe tych temperatur podają wykresy regulacyjne dla określonych typów grzejników. 
Obliczyć je można również według dodatku B do niniejszych WTWiO. Należy przyjmować następujące odchyłki temperatury 
wody instalacyjnej od wartości wynikających z wykresu regulacyjnego: 

a) woda zasilająca instalację ogrzewcą : 
- przy wiatrach o prędkości do 5 m/s, odchyłka temperatury ± 1 K, 
- przy wiatrach o prędkości ponad 5 m/s, temperatura wyższa o 1º K do   2º K, 
b) woda powrotna z instalacji ogrzewczej: temperatura nie wyższa niż  
o 1 K i nie niższa ni o2ºK. 
 

Badania efektów regulacji instalacji ogrzewczej. 
 
Warunki przy dokonywaniu bada efektów regulacji. 
Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać : 

- po upływie co najmniej trzech dób od rozpoczęcia ogrzewania 
budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin 
przed pomiarem nie powinna odbiegać od wartości z wykresu regulacyjnego  
o więcej ni ± 1 K, przy temperaturze zewnętrznej: 
- w przypadku ogrzewania pompowego - możliwie najniższej lecz nie niższej 
niż obliczeniowa i nie wyższej ni + 6 °C, 
- w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie niższej od 0 °C i nie wyższej  
niż + 6 °C, 
 

Przebieg oceny efektów regulacji. 
 
Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji 
ogrzewania wodnego polega na: 

a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na głównych rozdzielaczach i na 
rozdzielaczach wydzielonych obiegów o zróżnicowanych wartościach temperatury zasilenia i powrotu; porównaniu 
zmierzonych wartości temperatury z właściwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej 
temperatury zewnętrznej, 
b) skontrolowaniu pracy grzejników w budynku: 
- wszystkich grzejników w sposób przybliżony, przez sprawdzenie conajmniej ręką „na dotyk” 
- w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie, 
c) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze 
poprawności działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), 
W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach użytkowanych konieczne jest uwzględnienie wpływu 
warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji, itp.), 
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d) skontrolowaniu spadków ciśnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na głównych 
rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegów i porównaniu ich z wartościami określonymi w 
dokumentacji. Dopuszczalna odchyłka powinna mieścić się w granicach ± 10 % obliczeniowego spadku ciśnienia, 
e) skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach 
na wszystkich rozdzielaczach. 
 

Czynno ci po negatywnej ocenie efektów regulacji. 
 
W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy: 

- przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przepływów wody w poszczególnych 
obiegach wody i przez grzejniki, 
- określić inne właciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. 
błąd w doborze wielkości grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na 
ciepło do ogrzewania, nieprawidłowe wykonanie elementów budowlanych 
decydujących o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania, itp.) 
 

6.1.10. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody 
instalacyjnej. 
 

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej należy przeprowadzić sprawdzając zgodność 
jakości wody stosowanej do napełniania  
i uzupełniania instalacji ogrzewczej z wymaganiami podanymi w tablicy 12

14
.  

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół . Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy 
określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań . 
 
6.1.11. Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji  

ogrzewczej. 
 

Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej polegają na sprawdzeniu, według PN-B-
02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację ogrzewczą , 
nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy 
sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna bć 
przedstawiona do ponownych badań . 
 
6.1.12. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej, przed  

możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej. 
 

Jeżeli uzupełnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji 
wodociągowej niezbędne jest sprawdzenie czy podłączenie instalacji ogrzewczej  
z instalacją wodociągową dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie 
wody wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem wodą z instalacji ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego 
zabezpieczenia obejmują sprawdzenie czy na połączeniu instalacji ogrzewczej z instalacją wodociągową zastosowano 
urządzenie zabezpieczające spełniające wymagania normy PN-B-01706. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy 
sporządzi protokół . Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań . 
 
6.1.13. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji ogrzewczej. 
 
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z 
projektem technicznym, 
b) szczelność połączenia pompy, 
c) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy, 
d) zgodność kierunku obrotów pompy z oznaczeniem, 
e) poprawność montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed 
porażeniem prądem, hałasem). 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół . Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy 
określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań . 
 
6.1.14. Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej. 
 
Badania armatury odcinającej. 
 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie 
z projektem technicznym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół . Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy 
określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań . 
 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową. 
 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową , przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i 
porównanie z projektem technicznym, 
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b) szczelność połączeń armatury, 
c)poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
d)regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu 
instalacji. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół . Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy 
określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań . 
 
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów). 
 
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich identyfikację (sprawdzenie   
         cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 
b) poprawność i szczelność montażu połączeń armatury (regulatorów), 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury (regulatorów), 
d) poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
e)nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu próbnego, 
f) plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane), 
g) poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem). 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół . Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy 
określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań . 
 
6.1.15. Badania odbiorcze innych elementów w instalacji ogrzewczej. 
 
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separator powietrza, 
odgazowywacz  itp. powinny być określone w oparciu o projekt techniczny 
instalacji i dokumentację techniczno - ruchową opracowaną przez producenta. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić protokół . Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań . 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie w tym, np.: 

a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 
b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej 
na gwint i łączników, 
c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej 
średnicy, 
d)całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na 
szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma 
długości przewodów zasilających i powrotnych. 

Ilość robót i materiałów niezbędnych do wykonania zadania należy określić na podstawie norm zawartych w odpowiednich 
Katalogach Nakładów Rzeczowych. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i o 
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji  
        ogrzewczej. 
 
● Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w szczególności 
powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ 
na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
● Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 
● Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać , przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót : 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie 
i wymiary otworu, 
b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji - 
zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodność kierunku 
bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacjiw przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja   
cieplna bruzdy, 
c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej instalacji  
    ogrzewczej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części zewnętrznej tej instalacji – wymiary wewnętrzne,  
wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie, 
d. wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, osadzenie stopni  

        włazowych i drabinek, odwodnienie. 
● Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz 
potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca 
i zakres robót objętych odbiorem. 
● W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w 
protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
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8.2. Odbiór techniczny-częściowy instalacji ogrzewczej. 
 
● Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji ogrzewczej, do których 
zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych 
bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach 
budowlanych podłogi, w wężownic grzejników 
ogrzewania podłogowego ułożonych i zalewanych jastrychem, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, 
których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 
● Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji. 
● W ramach odbioru częściowego należy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana 
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 
projekcie, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 
WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika 
budowy, 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

● Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność 
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy 
jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych. 
● W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac 
naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 
8.3. Odbiór techniczny-końcowy instalacji ogrzewczej. 
 
● Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków : 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się 
wynikiem pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na gorąco w 
ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych 
parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 
e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, 
mające wpływ na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań 
rozporządzenia [2] w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędności energii. 

● Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi 
w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, 
warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych (patrz 10.1), 
f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych (patrz 10.2), 
g) protokóły wykonanych badań odbiorczych (patrz 11), 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację , 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
k) instrukcję obsługi instalacji. 

● W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach  
    WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia   
    odstępstwa, 
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację , sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

● Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem 
braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
● Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu 
przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto 
sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie 
uległy destrukcji spowodowanej korozją , zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Rozliczenie robót montażowych sieci i instalacji centralnego ogrzewania może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi przez Wykonawcę w harmonogramie finansowym 
zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
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Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z 
harmonogramem finansowym. 

Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania uwzględniają : 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu prac, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- wykonanie robót pomocniczych, 
- montaż rurociągów i armatury, 
- wykonanie prób ciśnieniowych, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/OC poz. 1157, Nr 120/00 poz. 
1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01  
poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439,  
Nr 154/01 poz. 18OC. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 

 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych  
(Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, 
a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie 
lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji zgodno ci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w 
sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych 
dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 l r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności 
energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności 

  energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) 
(wchodzi w życie od dnia 10.11.2003 r) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia  
26 września 2010 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
3 listopada 1998 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906) 

• PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 

• PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 

• PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

• PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

• PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 

• PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku.  
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 

• PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. 
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Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania 

• PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

• PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenia 

• PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 
Terminologia 

• PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

• PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 
z naczyniami: wzbiorczymi 

• PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 

• PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m
3
 

• PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 

• PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


