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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji wodociągowych budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi w Kwidzynie ul. 
Błogosławionej Doroty  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, Se podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności występujące przy montaŜu 
instalacji wodociągowych: wody zimnej, ppoŜ. i cieplej wody uŜytkowej ich uzbrojenia i armatury.  
1.4. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
(WTWiO) Instalacji Wodociągowych” wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią 
układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, słuŜące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą 
wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim 
powinna odpowiadać woda do spoŜycia przez ludzi.  
Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z istniejącej instalacji.  
Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się z istniejącej  instalacji ciepłej 
wody.  
Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spoŜywania przez ludzi i spełnia 
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.  
Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania 
przepływem wody w instalacji wodociągowej.  
Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z  
instalacji wodociągowej.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociągowych, szczegółową 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
1.6. Dokumentacja robót montaŜowych instalacji wodociągowych. Dokumentację robót montaŜowych 
instalacji wodociągowych stanowią:  
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),  
– szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),  
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),  
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych,  
– dokumentacja powykonawcza, czyli wyŜej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych.  
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2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2  
Materiały stosowane do montaŜu instalacji wodociągowych powinny mieć:  
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa  
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub  
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez  
producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub  
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1 Rury stalowe ocynkowane  
Rury wykonane ze stali węglowej zwykłej ocynkowane spełniające normę PN-81/B-10700.02 -instalacja 
wodociągowa rozprowadzająca w piwnicy i piony.  
Stosować łączniki do rur stalowych ocynkowanych z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane ( PN/H-74392 ). 
2.2.2. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych  
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w normach PN ISO 15874-1÷5, 
PN-C-89207 -instalacja wody zimnej rozprowadzająca w lokalach usługowych i mieszkaniach, instalacja 
ciepłej wody uŜytkowej rozprowadzająca w lokalach usługowych i mieszkaniach.  
2.2.3. Armatura domowej sieci wodociągowej  
Armatura domowej sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi spełniać 
warunki określone w następujących normach: PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-
75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206, 
2.2.4. Wodomierze  
Wodomierze lokali usługowych instalacji wody zimnej JS qp=0.6 m3/h DN 15 mm i ciepłej wody uŜytkowej 
JS 90 qp=0.6 m3/h DN 15 mm oraz wodomierze lokali mieszkalnych instalacji wody zimnej JS qp=1.5 m3/h 
DN=15 mm i ciepłej wody uŜytkowej JS 90 qp=1.0 m3/h DN 15 mm wykonane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO-4064 . Zabudowa zestawów wodomierzowych wg normy PN-B-10720:1998.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 3  
Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 
ofertą. Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien 
dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 4  
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych  
Ze względu na specyficzne cechy rur naleŜy spełnić następujące dodatkowe wymagania:  
– rury naleŜy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuŜsze niŜ 1 m,  
– jeŜeli przewoŜone są luźno ułoŜone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku 
nie powinna przekraczać 1 m,  
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków 
transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 35 powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem 
przez podłoŜenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,  
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą połoŜenia.  
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.  
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do +30°C.  
4.3. Wymagania dotyczące przewozu armatury  
Armaturę naleŜy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem 
mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.  
4.4. Wymagania dotyczące izolacji termicznej  
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Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.  
4.4. Składowanie materiałów. 
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem. 
Rury i kształtki naleŜy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 
słonecznego i temperaturą niŜszą niŜ 0°C lub przekraczającą 40°C.  
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłuŜej) rury powinny być chronione przed działaniem 
światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią 
nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. NaleŜy zapewnić cyrkulację powietrza pod 
powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur 
moŜna składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny 
spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki moŜna składować w stosach na równym podłoŜu, na 
podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy 
powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. 
Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o róŜnych 
średnicach winny być składowane odrębnie.  
4.4.2 Składowanie materiałów izolacji cieplnych  
Materiały do izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych.  
4.4.3. Składowanie armatury  
Armaturę naleŜy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niŜszej niŜ 0 °C. W 
pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do montaŜu instalacji wodociągowej naleŜy:  
– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,  
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,  
– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych,  
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych.  
5.3. MontaŜ rurociągów  
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. naleŜy przystąpić do właściwego montaŜu 
rur, kształtek i armatury. Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych winny być prowadzone pod stropem 
piwnicy oraz w szlachtach instalacyjnych jako piony zasilające mieszkania i lokale usługowe. Rurociągi z 
tworzyw sztucznych naleŜy mocować w bruzdach ścian i warstwie styropianu wylewki podłogowej w rurze 
osłonowej z tworzywa sztucznego ( w " peszlu ") lub izolacji termicznej.  
5.4. Połączenia gwintowane rur stalowych ocynkowanych i łączników z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowanego. 
Połączenia gwintowane skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi 
uniwersalnych. Jako materiał uszczelniający naleŜy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. 
Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne. 
5.5. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych  
Przed przystąpieniem do montaŜu rur i kształtek z tworzyw sztucznych naleŜy dokonać oględzin tych 
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych 
wad powierzchniowych w stopniu uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w 
pkt. 2.2.2.  
5.5.1. Połączenia zgrzewane rur polipropylenowych ( PP )  
Połączenia zgrzewane:  
– zgrzewanie, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do właściwej 
temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału. Po zgrzaniu rur i kształtek na ich 
powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza 
obrębem kształtek.  
5.6. Połączenia z armaturą  
Przed przystąpieniem do montaŜu armatury naleŜy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i 
wewnętrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2.  
5.7. MontaŜ armatury  
Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Ŝeby była dostępna do 
obsługi i konserwacji. Armaturę odcinającą zamontować na odgałęzieniach do pionów i podejść pod stropem 
garaŜu. Armaturę odcinającą wraz z wodomierzami zamontować w szafkach zaworowo-wodomierzowych 
wspólnych dla wody zimnej i ciepłej wody uŜytkowej na wejściu do poszczególnych lokali usługowych i 
mieszkalnych. W najniŜszych punktach instalacji wodociągowej zainstalować zawory z podwójnym spustem. 
Armatura spustowa powinna być zlokalizowana w miejscach łatwo dostępnych 37 i zaopatrzona w złączkę 
do węŜa w sposób umoŜliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. W armaturze mieszającej i 
czerpalnej przewód ciepłej powinien być podłączony z lewej strony. Wysokość ustawienia armatury 
czerpalnej nad podłogą lub przyborem naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla 
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instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z 
instalacją naleŜy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów.  
5.8. Instalacja ppoŜ. i hydranty wewnętrzne  
Instalacja ppoŜ. z rur stalowych ocynkowanych projektowana winna być wyposaŜona w trzy hydranty 
wewnętrzne d=25 mmm. Rury stalowe zaizolować otulinami poliuretanowymi np. Thermaflex grubości 6 
mmm. 
Hydranty wewnętrzne d=25 mm winny składać się z zaworu hydrantowego, odcinka węŜa poŜarniczego i 
prądownicy wodnej umieszczonych w specjalnej szafce stalowej. Prądownica winna zapewnić wydajność 1,0 
dm3/s przy nadciśnieniu 0.2 MPa.  
5.9. Podpory  
Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych ocynkowanych wody zimnej i ciepłej w 
zaleŜności od średnicy i usytuowania podaje tablica nr 7 a dla rur polipropylenowych tablica nr 5 WTWiO.  
5.10. Wykonanie izolacji ciepłochronnej  
Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu prób 
szczelności oraz po zatwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. 
Przewody rozprowadzające instalacji wody zimnej w garaŜu i piony oraz instalację p.poz. z rur stalowych 
ocynkowanych oraz przewody instalacji wody zimnej z rur polipropylenowych w podejściach do przyborów w 
bruzdach zaizolować otulinami poliuretanowymi np. Thermaflex grubości 6 mmm. Przewody 
rozprowadzające instalacji ciepłej wody uŜytkowej w garaŜu i piony z rur stalowych ocynkowanych 
podwyŜszonej jakości zaizolować otulinami poliuretanowymi np. Thermaflex grubości 30 mm dla rur d=15-40 
mm , grubości 35 mm dla rur d=50 mmm. Przewody ciepłej wody uŜytkowej układane w bruzdach ścian jako 
podejścia do przyborów zaizolować otulinami poliuretanowymi np. Thermaflex grubości 15 mmm. Otuliny 
termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. Materiały 
izolacyjne powinny być w stanie suchym , czyste i nie uszkodzone.  
5.11 Płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowych  
Instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej wody uŜytkowej przed oddaniem do eksploatacji naleŜy 
przepłukać czystą wodą przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń 
mechanicznych. Włączenie przewodu do eksploatacji moŜe nastąpić po uzyskaniu pozytywnych wyników 
badań bakteriologicznych w stacji epidemiologicznej. W razie otrzymania negatywnych w/w wyników naleŜy 
dokonać dezynfekcji instalacji wodociągowej. Dezynfekcję przeprowadzić wodą chlorowaną (podchlorynem 
wapnia lub sodu) zawierającą co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godz. Po 
przeprowadzeniu dezynfekcji naleŜy ponownie przepłukać instalację wodociągową i dokonać badania 
bakteriologicznego wody. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 6  
6.2. Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych naleŜy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi 
w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt nr 7)  
6.3. Instalacja z rur stalowych ocynkowanych  
Po napełnieniu instalacji wodociągowej wodą zimną i odpowietrzeniu naleŜy dokonać starannego przeglądu 
instalacji w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenia i czy instalacja jest 
przygotowana do badania szczelności i po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do 
badania , naleŜy podnieść ciśnienie do wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego , lecz nie mniej niŜ 
10 barów na okres 1/2 godziny. Instalacja nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze 
przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. Podczas badania ciśnienie na manometrze kontrolnym nie powinno 
zmniejszyć się o więcej niŜ 2 %. Instalację ciepłej wody uŜytkowej naleŜy dodatkowo poddać próbie 
szczelności , przy ciśnieniu roboczym , przy uŜyciu ciepłej wody o temperaturze 60 stopni C. 
6.4. Instalacja rur z tworzywa sztucznego( PP )  
Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia 
próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku 
ciśnienia (moŜe wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) 
obserwuje się instalację jeszcze 1/2 godziny, jeŜeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz 
spadek ciśnienia nie większy niŜ 0,6 baba, przystępuje się do badania głównego. Badanie główne polega na 
podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. JeŜeli badanie 
główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym – brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie 
większy niŜ 0,2 babra – to uznaje się, Se instalacja wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, 
chyba Ŝe wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych. 
Wartość ciśnienia próbnego naleŜy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO. Dla 
instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, naleŜy 
dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym. Z 
przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół.  
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7  
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7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
dołączonej do niej szczegółowej specyfikacji technicznej w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
• Długość rurociągów:  
– naleŜy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony instalacji) do 
końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody,  
– oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zaleŜności od rodzajów rur i 
ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie 
wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej,  
– podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezaleŜnie od tego do 
przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu 
liczby podejść naleŜy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie – wody ciepłej,  
– długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości rurociągów,  
– długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów.  
• Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w  
sztukach lub kompletach.  
• Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według średnic 
oraz rodzaju budynku.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8  
8.2. Zakres badań odbiorczych  
8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej naleŜy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi 
w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. Zakres badań odbiorczych naleŜy dostosować do 
rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać 
ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, Se powinny one objąć co najmniej badania 
odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed moŜliwością pogorszenia jakości wody 
wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji 
wodociągowej przed moŜliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11 
WTWiO. Podczas dokonywania badań odbiorczych naleŜy wykonywać pomiary:  
– temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C,  
– spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów róŜnicowych zapewniających dokładność 
odczytu nie mniejszą niŜ 10 Pa.  
8.2.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej  
Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny naleŜy przeprowadzić dla 
robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego naleŜy 
sporządzić protokół odbioru.  
8.2.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej  
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu robót. 
Dotyczy on na przykład: przewodów ułoŜonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, przewodów 
układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, 
których sprawdzenie będzie niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. Odbiór 
częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji.  
W ramach odbioru częściowego naleŜy:  
– sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz dołączonej do niej szczegółowej specyfikacji technicznej,  
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO,  
– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  
Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót 
oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole naleŜy jednoznacznie zidentyfikować 
lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
 
8.2.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 
– zakończeniu wszystkich robót montaŜowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
– wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 
– dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.  
W ramach odbioru końcowego naleŜy:  
– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją projektową, 
szczegółową specyfikacją techniczną i WTWiO,  
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO,  
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– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,  
– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych.  
Z odbioru technicznego końcowego naleŜy sporządzić protokół .  
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 9  
9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót montaŜowych instalacji wodociągowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 
robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  
– określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 
zamawiającego.  
Ceny jednostkowe wykonania robót obejmujące roboty montaŜowe instalacji wodociągowych uwzględniają:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,  
– wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2.,  
– montaŜ rurociągów i armatury,  
– wykonanie prób ciśnieniowych,  
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.Normy  
PN-EN 806-1:2004  
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do 
spoŜycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.  
PN-81/B-10700.00  
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 
wymagania i badania. 
PN-B-10720:1998 
Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-EN ISO 15874-1:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania 
ogólne. 
PN-EN ISO 15874-2:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). 
Część 2: Rury. 
PN-EN ISO 15874-3:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). 
Część 3: Kształtki. 
PN-EN ISO 15874-5:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). 
Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 
PN-C-89207:1997 
Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. 
PN-79/M-75110 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłuŜone. 
PN-79/M-75111 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący. 
PN-79/M-75113 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką. 
PN-78/M-75114 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. 
PN-78/M-75115 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe. 
PN-80/M-75116 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowa piecykowa. 
PN-78/M-75117 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa. 
PN-80/M-75118 
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Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojące. 
PN-78/M-75119 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące. 
PN-74/M-75123 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe. 
PN-74/M-75124 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca rozsuwalna. 
PN-75/M-75125 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte. 
PN-77/M-75126 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące jednootworowe. 
PN-80/M-75144 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome. 
PN-78/M-75147 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 
PN-76/M-75150  
Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy.  
PN-70/M-75167  
Armatura domowej sieci wodociągowej. PrzedłuŜacze.  
PN-69/M-75172  
Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących.  
PN-80/M-75180  
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe.  
PN-75/M-75206  
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe.  
PN-ISO 4064-1:1997  
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.  
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997  
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.  
PN-ISO 4064-3:1997  
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody  
badań i wyposaŜenie.  
PN-ISO 7858-1:1997  
Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej  
zimnej. Wodomierze sprzęŜone. Wymagania.  
PN-ISO 7858-2:1997  
Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej  
zimnej. Wodomierze sprzęŜone. Wymagania instalacyjne.  
PN-ISO 7858-3:1997  
Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej  
zimnej. Wodomierze sprzęŜone. Metody badań.  
PN-88/M-54901.00  
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania.  
PN-88/M-54901.01  
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki.  
PN-88/M-54901.02  
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. PrzedłuŜacze.  
PN-92/M-54901.03  
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki.  
PN-92/M-54901.04  
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników.  
PN-88/M-54901.05  
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki.  
PN-EN 1717:2003  
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych ogólne wymagania 
dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.  
PN-71/B-10420  
Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-67/C-89350  
Kleje do montaŜu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.  
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje  
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – COBRTI INSTAL.  
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.  
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– Instrukcja Projektowa, MontaŜu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT.  
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.  
10.2.2. Ustawy  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zm.).  
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).  
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086).  
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72, poz. 747).  
10.2.3. Rozporządzenia  
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 
Nr 38, poz. 455).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 44 dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. 
U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).  
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości 
wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych budynku mieszkalnego z lokalami 
usługowymi w Kwidzynie ul. Błogosławionej Doroty.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności występujące przy montaŜu 
instalacji kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych, ich uzbrojenia oraz montaŜu przyborów i urządzeń.  
1.4. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji 
Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami 
odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.  
Przybór sanitarny – urządzenie słuŜące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych 
w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.  
Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem 
odpływowym.  
Przewód spustowy (pion) – przewód słuŜący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien 
lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.  
Przewód odpływowy (poziom) – przewód słuŜący do odprowadzania ścieków z pionów do przykanalika lub 
innego odbiornika.  
Wpust – urządzenie słuŜące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do 
instalacji kanalizacyjnej.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, szczegółową specyfikacją 
techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
1.6. Dokumentacja robót montaŜowych instalacji kanalizacyjnych  
Dokumentację robót montaŜowych instalacji kanalizacyjnych stanowią:  
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 
wraz z późniejszymi zmianami),  
– specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami),  
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),  
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych,  
– dokumentacja powykonawcza, czyli wyŜej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art.  
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późniejszymi zmianami).  
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji zadania.  
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2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2  
Materiały stosowane do montaŜu instalacji kanalizacyjnych powinny mieć:  
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, Se dokonano oceny ich zgodności ze  
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub  
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez  
producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub  
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych  
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach:  
– z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1329-1:2001, PN-EN  
1329-2:2002(U) -przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod stropem garaŜu z rur i kształtek PVC-U 
kanalizacji zewnętrznej, piony i podejścia do przyborów sanitarnych z rur i kształtek PVC-U kanalizacji 
wewnętrznej ,  
– z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1452-2 i PN-EN 1452-3 rury spustowe 
wewnętrzne kanalizacji deszczowej z rur PVC-U ciśnieniowych, wodociągowych PN 6  
– z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U) -rury do kanalizacji ciśnieniowej PE 100 
SDR 17 PN 10 ,  
2.2.2. Przybory i urządzenia  
Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania określone w 
odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany został w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 3  
Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.  
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 4  
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych  
Ze względu na specyficzne cechy rur naleŜy spełnić następujące dodatkowe wymagania:  
– rury naleŜy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuŜsze niŜ 1 m,  
– jeŜeli przewoŜone są luźno ułoŜone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku 
nie powinna przekraczać 1 m,  
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków 
transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem 
przez podłoŜenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,  
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą połoŜenia.  
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.  
Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.  
4.3. Składowanie materiałów  
4.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem  
Rury i kształtki naleŜy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 
słonecznego i temperaturą niŜszą niŜ 0°C lub przekraczającą 40°C. Przy długotrwałym składowaniu (kilka 
miesięcy lub dłuŜej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie 
składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub 
wykonanie zadaszenia. NaleŜy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie 
nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur moŜna składować po trzy, jedna 
na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury 
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lub niepełne wiązki moŜna składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładkach drewnianych o 
szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone 
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie 
powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o róŜnych średnicach winny być składowane 
odrębnie. Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi.  
4.3.2. Składowanie przyborów i urządzeń.  
Urządzenia sanitarne Ŝeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane, składować naleŜy w magazynach 
zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych naleŜy przechowywać w 
magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniŜej 0°C.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do montaŜu instalacji kanalizacyjnej naleŜy:  
– wyznaczyć miejsca układania (montaŜu) rur i kształtek,  
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,  
– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych,  
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych.  
5.3. MontaŜ rurociągów  
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. naleŜy przystąpić do właściwego montaŜu 
rur i kształtek. Rurociągi kanalizacyjne naleŜy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników z 
elastycznymi podkładkami w sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem 
ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. Rozstaw podpór dla przewodów poziomych winien 
wynosić dla rur PVC-U ; PE do 1.25 m. Pion na całej wysokości powinien mieć jednakową średnicę, nie 
mniejszą od największej średnicy podejścia do tego pionu. Piony wykonane z PVC-U i PE , z uwagi na 
wydłuŜenia cieplne , powinny mieć podpory stałe nie rzadziej niŜ co drugą kondygnację budynku. Uchwyty 
pionów powinny mocować rurę pod kielichem lub innego rodzaju złączem. Piony naleŜy wyposaŜyć na 
najnizszej kondygnacji w rewizje. Dopuszczalny spadek podejścia powinien wynosić nie mniej niŜ 2.0 %.  
Dopuszczalny spadek przewodu odpływowego powinien wynosić w zaleŜności od średnicy przewodu:  
-dla przewodu średnicy DN 150 mm nie mniej niŜ 1.5 %  
-dla przewodu średnicy DN 200 i większej, nie mniej niŜ 1.0 %  
Przewody odpływowe ( poziomy ) winny być wyposaŜone w czyszczaki w odległościach nie większych niŜ :  
-15.0 m dla średnic DN 150 mm  
-25.0 m dla średnic DN 200 mm  
Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy ułoŜone przeciwnie do kierunku przepływu ścieków.  
Przejścia przewodów przez ściany i stropy wymagają zastosowania tulei ochronnych wypełnionych 
materiałem uszczelniającym plastycznym o tej samej odporności ogniowej co przegroda. Średnica 
wewnętrzna tulei ochronnej powinna być większa o około 5.0 cm od średnicy przewodu. W tulei ochronnej 
nie powinno znajdować się złącze przewodu.  
5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych  
Przed przystąpieniem do montaŜu rur i kształtek z tworzyw sztucznych naleŜy dokonać oględzin tych 
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych 
wad powierzchniowych w stopniu uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w 
pkt. 2.2.1.  
5.4.1. Połączenia zgrzewane  
Połączenia zgrzewane doczołowe:  
– zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do właściwej 
temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału -rury PE PN 6 kanalizacyjne jako 
alternatywa rur ciśnieniowych PVC PN 6 do montaŜu rur spustowych wewnętrznych instalacji kanalizacji 
deszczowej. Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny 
wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek.  
5.4.2. Połączenia kielichowe na wcisk  
MontaŜ połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką 
(pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka 
smarującego ułatwiającego wsuwanie. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca 
rury w kielich.  
5.5. Połączenia z przyborami i urządzeniami  
Przed przystąpieniem do montaŜu przyborów i urządzeń naleŜy dokonać oględzin ich powierzchni. 
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.3. MontaŜ przyborów i urządzeń naleŜy 
wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, 
odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń. 
5.6. Wentylowanie pionów  
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Wentylowanie pionów zbierających ścieki z lokali mieszkalnych poprzez rury wywiewne z tworzywa 
sztucznego DN 150 mm wyprowadzone ponad dach. Na pionach w lokalach usługowych zainstalować 
zawory napowietrzające, które powinny zapewnić dopływ powietrza , co najmniej równy ośmiokrotnej ilości 
odprowadzanych ścieków.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 6  
6.2. Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych naleŜy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i 
PN-81/B-10700/00 . Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów.  
Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe naleŜy poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą 
na całej wysokości. Poziome przewody kanalizacyjne naleŜy poddać próbie przez zalanie ich wodą o 
ciśnieniu nie wyŜszym niŜ 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) naleŜy sprawdzić na 
szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. JeŜeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia 
nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności naleŜy uznać za pozytywny. Z przeprowadzonych 
badań naleŜy sporządzić protokół badania szczelności.  
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7  
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót  
• Długość rurociągów kanalizacyjnych naleŜy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w zaleŜności od 
rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek, Do długości rurociągów nie 
wlicza się zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów.  
• ZwęŜki wlicza się do rurociągów o większej średnicy.  
• Liczba podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w sztukach według 
rodzajów podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość rurociągów w podejściach wlicza się do 
ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast podejść do urządzeń (przyborów), stanowiących 
komplet urządzeń łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.  
• Uzbrojenie rurociągów – wpusty, syfony, czyszczaki, zawory zwrotne ściekowe, studzienki, oblicza się w 
sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy.  
• Przybory – zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. – oblicza się w sztukach lub kompletach z 
podaniem rodzaju i typu urządzenia.  
• Rury wywiewne, rury deszczowe oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8  
8.2. Zakres badań odbiorczych  
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej naleŜy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-
81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz WTWiO 
Rurociągów z tworzyw sztucznych.  
8.2.1. Odbiory międzyoperacyjne  
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:  
– przebieg tras kanalizacyjnych,  
– szczelność połączeń,  
– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,  
– lokalizacja przyborów i urządzeń.  
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić protokół odbioru technicznego – 
częściowego.  
8.2.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej  
Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. 
wykonanie bruzd, przebić oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemoŜliwe w fazie odbioru 
końcowego. Z przeprowadzonego odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół odbioru technicznego – 
częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole naleŜy jednoznacznie zidentyfikować 
lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
8.2.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót 
montaŜowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. 
W ramach odbioru końcowego naleŜy sprawdzić w szczególności: 
– uŜycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 
– prawidłowość wykonania połączeń, 
– wielkość spadków przewodów, 
– odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 
– prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między uchwytami (podporami),  



 17 

– prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń,  
– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,  
– protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,  
– zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną, WTWiO, 
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, przyborów i urządzeń.  
Z odbioru końcowego naleŜy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego.  
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 9  
9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót montaŜowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moŜe być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  
– określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 
zamawiającego.  
Ceny jednostkowe wykonania robót obejmujące roboty montaŜowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw 
sztucznych uwzględniają:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,  
– wykonanie robót określonych w pkt. 5.2.,  
– montaŜ rurociągów przyborów i urządzeń,  
– wykonanie prób szczelności,  
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1.Normy  
PN-81/B-10700/00  
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 
wymagania i badania.  
PN-81/B-10700/01  
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje 
kanalizacyjne.  
PN-EN 1329-1:2001  
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  
PN-ENV 1329-2:2002(U)  
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).  
Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.  
PN-EN 1519-1:2002  
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).  
Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  
PN-ENV 1519-2:2002(U)  
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).  
Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.  
PN-85/M-75178.00  
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.  
PN-89/M-75178.01  
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.  
PN-79/M-75178.03  
Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.  
PN-90/M-75178.04  
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.  
PN-89/M-75178.05  
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.  
PN-89/M-75178.07  
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.  
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PN-81/B-12632  
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.  
PN-81/B-12632/Az1:2002  
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).  
PN-80/B-12633  
Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.  
PN-79/B-12634  
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.  
PN-81/B-12635  
Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe.  
PN-77/B-12636  
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.  
PN-78/B-12637  
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.  
PN-79/B-12638  
Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.  
PN-EN 695:2002  
Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-77/B-12636  
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.  
PN-EN 31:2000  
Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-EN 32:2000  
Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-EN 111:2004  
Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-75/H-75301  
Umywalki Ŝeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.  
PN-89/M-75178.01  
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.  
PN-EN 232:2005  
Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-82/H-75070  
Wanny kąpielowe Ŝeliwne emaliowane.  
PN-91/M-77560  
Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane.  
PN-EN 35:2001  
Bidety stojące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-EN 36:2000  
Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-EN 36:2000/Ap1:2003  
Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-86/B-75704.01  
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania.  
PN-90/B-75704.02  
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych standardowych. Główne 
wymiary.  
PN-88/B-75704.03  
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych kompakt. Główne wymiary.  
PN-88/B-75704.04  
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych dziecięcych. Główne 
wymiary.  
PN-EN 997:2001  
Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym.  
PN-EN 12764:2005(U)  
Urządzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasaŜem.  
PN-EN 1253-5:2002  
Wypusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.  
PN-88/C-89206  
Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
PN-EN 681-2:2002  
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 
odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne.  
PN-EN-67/C-89350  
Kleje do montaŜu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
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10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje  
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. Wydawnictwo Arkady.  
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych –  
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.  
– Instrukcja Projektowania, MontaŜu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT.  
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.  
10.2.2. Ustawy  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zm.).  
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).  
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.  
10.2.3. Rozporządzenia  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania  
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 75 
z 2005 r., poz. 664).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. 
U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego budynku mieszkalnego z 
lokalami usługowymi w Kwidzynie ul. Błogosławionej Doroty.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1..  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.  
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  
Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach nie 
naraŜonych na destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie następujących 
czynności:  
– układanie rurociągów i armatury zasilających instalację i poszczególne odbiorniki ciepła,  
– montaŜ odbiorników ciepła.  
Instalacja centralnego ogrzewania zespołu kamienic strefowa, czynnik grzewczy rozprowadzany odrębnymi 
przewodami:  
1 strefa -lokale usługowe  
2 strefa -lokale mieszkalne  
Przedmiotem specyfikacji jest takŜe określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz wymagań 
dotyczących wykonania i odbiorów instalacji c.o.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takŜe zdefiniowanymi poniŜej:  
Warunki środowiskowe – w zaleŜności od stopnia naraŜenia instalacji na zawilgocenie rozróŜnia się pięć 
klas środowiska (zgodnie z PN-B-03002) :  
– klasa 1: środowisko suche, np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a takŜe nie podlegające 
zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych,  
Plan BIOZ – plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury z 
dnia 26.03.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 
1126 ze zmianami).  
Instalacja ogrzewcza wodna – układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z 
armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania 
wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła.  
Źródło ciepła – kotłownia działająca samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy.  
Kocioł jednofunkcyjny – przeznaczony wyłącznie do centralnego ogrzewania, moŜe współpracować z 
zasobnikami c.w.u. dla przygotowania ciepłej wody uŜytkowej.  
Kocioł dwufunkcyjny – przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody uŜytkowej.  
Pompa cyrkulacyjna – pompa wymuszająca obieg wody w instalacji c.o.  
Regulator pogodowy – regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnętrznej,  
regulujący temperaturę z kotła na wyjściu do c.o., w zaleŜności od temperatury zewnętrznej (przy niŜszej 
temperaturze zewnętrznej – wyŜsza temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).  
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja, w której przestrzeń wodna (zład) nie ma 
swobodnego połączenia z atmosferą.  
Ogrzewanie pompowe – wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu pompy 
obiegowej. Praca pompy pozwala pokonać duŜe opory hydrauliczne powstające przy przepływie wody w 
rurach i dlatego stosować moŜna rury o duŜo mniejszych średnicach niŜ w ogrzewaniu grawitacyjnym. 
Dodatkowo instalacje pompowe mają mniejsze ograniczenia związane z wielkością, rozległością 
ukształtowaniem przestrzennym instalacji.  
Zawór bezpieczeństwa – zabezpieczenie kotła grzewczego, przed przekroczeniem dopuszczalnego 
ciśnienia roboczego.  
Naczynie wzbiorcze – wraz z innymi elementami urządzenia bezpieczeństwa przejmuje zwiększającą się 
pod wpływem temperatury objętość wody i zapobiega nadciśnieniu w obiegach grzewczych. Stosuje się dla 
instalacji c.o. zespołu kamienic naczynia wzbiorcze zamknięte [przeponowe].  
Odpowietrzenie instalacji c.o. – stosowane w celu uniknięcia negatywnych skutków obecności powietrza w 
instalacji, jak: powstawania szumów przepływowych i głośnej pracy instalacji, spadku ilości ciepła 
oddawanego przez grzejniki, złego przewodzenia ciepła na ściankach kotłów, skróconej Ŝywotności instalacji 
wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej – zuŜycie łoŜysk pompy i erozja kawitacyjna łopatek wirnika 
oraz znacznego spadku wydajności pompy.  
Kompensacja wydłuŜeń termicznych:  
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- kompensacja naturalna wydłuŜeń liniowych, wykorzystując zmiany kierunków prowadzenia instalacji oraz 
układ punktów stałych,  
- kompensatory U-kształtowe na głównych poziomach c.o. – wykonane z materiału identycznego jak 
przewody c.o.  
Problem kompensacji wydłuŜeń termicznych jest szczególnie waŜny w przypadku wykonywania instalacji z 
rur z tworzyw sztucznych, których współczynnik rozszerzalności liniowej jest 4-15 razy większy niŜ dla stali.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.  
1.6. Dokumentacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego  
MontaŜ instalacji naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji. Dokumentacja zawiera wymagania 
stawiane elementom, wyrobom i materiałom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:  
– bezpieczeństwa instalacji – odpowiedni dobór ciśnienia i temperatury czynnika grzewczego, uwzględnienie 
wpływu rozszerzalności cieplnej na konfigurację instalacji, zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń w 
przypadku awaryjnego działania itp.,  
– bezpieczeństwa uŜytkowania, w tym ograniczenia moŜliwości zmian parametrów instalacji przez osoby 
nieuprawnione,  
– wymagań fizyko-chemicznych czynników grzewczych, w tym odporności korozyjnej,  
– trwałości poszczególnych elementów instalacji itp.,  
Instalacje powinny być zaprojektowane i wykonane tak, by przez cały przewidywany okres uŜytkowania w 
określonych warunkach środowiskowych (klasa środowiska 1) i przy właściwej konserwacji odpowiadały 
załoŜonemu przeznaczeniu.  
Przy określaniu trwałości instalacji, przy doborze materiałów naleŜy uwzględnić warunki środowiskowe, na 
działanie, których instalacja będzie naraŜona oraz umiejscowienie jej elementów w budowli, a takŜe 
sposobów zabezpieczenia przed działaniem niekorzystnych czynników.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  
Materiały stosowane do wykonywania instalacji c.o. i będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 
16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w 
budownictwie na terytorium RP powinny mieć:  
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, Se dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo  
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską. Oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typu 
wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatności do uŜytkowania).  
2.2. Rodzaje materiałów  
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego: 
- rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła, 
- grzejniki i inne odbiorniki ciepła, 
- armatura, 
- inne wyroby i materiały. 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), 
powinny posiadać aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające zgodność 
z wymogami obowiązującymi w kraju.  
2.2.1. Elementy rurociągów zasilających, odbiorników ciepła i armatury  
2.2.1.1. Rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła  
A. Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych (nierozłącznych) – wymagania i warunki stosowania:  
a) rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane na zimno – ogólnego przeznaczenia  
wg PN-H-74220:1984,  
b) rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych, wg PN-EN 10224:2006,  
c) rury stalowe bez szwu, gładkie – ogólnego przeznaczenia jakościowe wg PN-H-74219:1961,  
d) spawanie gazowe,  
e) spawanie elektryczne.  
B. Rurociągi stalowe rozłączne o połączeniach gwintowanych – wymagania i warunki stosowania:  
a) rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-74200: 1998 (średnie),  
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b) połączenia gwintowane dla rur o średnicy Dn 65 mm,  
C. Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych i zaciskowych – wymagania i warunki 
stosowania:  
a) z rur z polipropylenu jednorodne i warstwowe – PP. Stosuje się powszechnie rury z polipropylenu 
uzyskiwanego z surowca o nazwie HOSTALEN lub VESTOLEN, odmianą PP jest tzw. polipropylen 
wysokotemperaturowy (PP-High Temperature). MoŜe być stosowany w temperaturze do +90°C i przy ci 
śnieniu do 1,6 MPa. Zakres średnic tego typu rur wynosi 12-630 mmm. Łączy się je metodą zgrzewania 
polifuzyjnego, elektrooporowego lub za pomocą łączników gwintowanych albo kołnierzowych z wkładką 
mosięŜną. PP posiada duŜą wydłuŜalność cieplną i dlatego w rurach przeznaczonych do centralnego 
ogrzewania stosuje się wkładkę aluminiową (tzw. rury STABI) lub warstwę włókna szklanego.  
b) nowa generacja rur zespolonych – Stabi Glass. Rury trzywarstwowe z koncentrycznie ułoŜonych warstw z 
polipropylenu PP-R. Środkowa, zbrojona warstwa (40% całkowitej grubości ścianki), wzmocniona jest 
domieszką włókien szklanych, pełniących rolę stabilizatora mechanicznego, ograniczającego wydłuŜenie 
rury (podobnie, jak folia aluminiowa w poprzednich rozwiązaniach). WydłuŜenie metrowego odcinka 
standardowej rury polipropylenowej dla róŜnicy temperatury 60°C wynosi 225 mm, podczas gdy najnowsze 
rury Stabi Glass wydłuŜą się nieco ponad 50 mmm. Rury Stabi Glass zgrzewa się (metodą polifuzji 
termicznej) tak, jak zwykłe rury z polipropylenu – w przeciwieństwie do rur z wkładką aluminiową nie trzeba 
wykonywać dodatkowej, kłopotliwej czynności, jaką jest zdzieranie warstwy aluminium i podkładu. Rury 
zespolone Stabi Glass produkowane są w zakresie średnic 20-125 mm, ciśnienie znamionowe: PN 20, 
umoŜliwiają znaczne ograniczenie stosowania kompensatorów lub, jak w przypadku pionów instalacyjnych, 
całkowite ich zaniechanie.  
UWAGA: Dla zapewnienia prawidłowości wykonania instalacji rurociągu z rur z tworzyw sztucznych 
wykonawca powinien być wyposaŜony w urządzenia pozwalające na dokładny montaŜ złączek i urządzeń tj.: 
- noŜyce (uniwersalne lub pistoletowe) do cięcia rur z tworzyw sztucznych, 
- prasa do zaprasowywania połączeń z kompletem pierścieni, 
- spręŜyna do wyginania łuków, 
- kalibrator do rur wielowarstwowych, 
- urządzenia do fazowania krawędzi, 
- bloczek do prostopadłego obcinania rur. 
D. Rury przyłączne z tworzyw sztucznych zestawy do podłączenia gwintowego grzejnika, produkowane do 
połączeń „od dołu” dla typu grzejników przyjętych w dokumentacji projektowej  
E. WydłuŜki „U” – kształtowe i złączki elastyczne stosowane w celu kompensacji wydłuŜeń cieplnych w 
instalacjach (temperatura pracy instalacji jest róŜna od temperatury montaŜu, takŜe podczas eksploatacji 
następują wahania temperatury czynnika grzewczego, co powoduje wydłuŜenia i kurczenia termiczne).  
2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepła  
Grzejniki stalowe płytowe konwektorowe -podłączenie do instalacji "od dołu". W grzejnikach tych mieści się 
mała ilość wody, więc szybko zmienia się temperatura ich powierzchni. Stosowane w instalacjach z 
wymuszonym obiegiem wody -przyjęto w dokumentacji grzejniki w pokojach i na klatkach schodowych np. 
CosmoNova z wbudowanymi zaworami termostatycznymi, głowice termostatyczne np. Danfoss RTD.  
Grzejniki łazienkowe – to grzejniki drabinkowe, dodatkowo mogą spełniać rolę suszarki  
-przyjęto grzejniki w łazienkach np. Terma typ POC.  
2.2.1.3. Armatura  
a) Zawory  
Zawory przelotowe i zwrotne – sterują przepływem wody w instalacjach grzewczych  
poprzez zmianę przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia do całkowitego  
zamknięcia. Produkowane z róŜnych materiałów, np. mosiądzu, Ŝeliwa.  
Zawory grzejnikowe – wykonane z mosiądzu lub brązu. Konstrukcyjnie są to zawory  
gwintowe: proste, kątowe, osiowe, kolanowo-kątowe, kątowo-naroŜne.  
Zawory odpowietrzające automatyczne -odpowietrzają instalację c.o. , winny być umieszczane w 
najwyŜszych punktach  
Zawory i głowice termostatyczne – zapewniają utrzymywania stałej temperatury pomieszczenia, niezaleŜnie 
od warunków zewnętrznych i wewnętrznych danego pomieszczenia. Przeznaczone szczególnie do 
współpracy z grzejnikami o małej pojemności wodnej, np. grzejnikami stalowymi płytowymi konwektorowymi ,  
wyposaŜonymi w automatykę źródła ciepła.  
Uwaga dla uŜytkownika instalacji: na głowicach zaworów termostatycznych znajdują się oznaczenia 
ułatwiające dokładne ustawienie temperatury. Zakresy temperatur mogą być nieco inne u róŜnych 
producentów, zwykle oznaczenie na głowicy zaworu: * temp. 6° C, 1 temp. 10°C, 2 temp. 16-18°C, 3 temp. 
18-20°C, 4 temp. 20-23°C, 5 temp. maksymalna (23°C do ok. 26-28°C).  
2.2.1.4. Wyroby dodatkowe.  
Oprócz materiałów i wyrobów podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. ÷ 2.2.1.3. do montaŜu instalacji 
c.o. mogą być zastosowane:  
– systemy mocowania rurociągów i ich elementów,  
– przepusty ogniowe dla rurociągów – masy i zaprawy ognioochronne (dla połączeń róŜnych stref 
poŜarowych),  
– rury przepustowe (dla połączeń jednakowych stref poŜarowych),  
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– śrubunki grzejnikowe,  
– zawory regulacyjne podpionowe,  
– termometry, manometry i termo-manometry,  
– programatory pogodowe,  
– elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,  
– uszczelnienia połączeń gwintowanych rurociągów,  
– kształtki do instalacji z rur stalowych,  
– prefabrykowane rozdzielacze i złączki przejściowe,  
– chemia instalacyjna,  
– elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania instalacją centralnego 
ogrzewania wodnego.  
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania 
wodnego  
Wyroby i materiały do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogą być przyjęte na 
budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej),  
– kaŜda jednostka ładunkowa lub partia elementów dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykietę 
identyfikacyjną,  
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia 
zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu),  
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne 
(zalecenia) stosowania wyrobów,  
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia (termin zakończenia robót 
instalacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów).  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montaŜowych wyrobów nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów.  
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania 
wodnego  
Materiały i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny być 
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.  
Place składowe do przechowywania elementów rurowych powinny być wygrodzone, wyrównane i 
utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z 
zanieczyszczeń.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów nie mrozoodpornych lub 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.  
Wyroby w miejscu magazynowania naleŜy przechowywać w partiach według rodzajów, typów, odmian, klas i 
gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość 
dostępu i przeliczenia.  
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyŜej +5°C a poniŜej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach 
lub drewnianych półkach wentylowanych, w ilości warstw nie większej niŜ nakazuje dokument odniesienia 
lub instrukcja producenta.  
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3  
3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego  
a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn:  
– pion murarski,  
– łata murarska,  
– łata waŜona i łata kierunkowa,  
–wąŜ wodny,  
– poziomnicę uniwersalną,  
– sznur murarski,  
–kątownik murarski,  
– wykrój.  
b. Do układania rur i wykonywania połączeń na stanowisku roboczym.  
– zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,  
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– zestaw do spawania gazowego,  
– giętarka do rur.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt4  
4.2. Transport i składowanie materiałów  
Wyroby i materiały do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogą być przewoŜone 
jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi. Załadunek i wyładunek elementów 
instalacyjnych pakowanych w jednostki ładunkowe naleŜy prowadzić urządzeniami mechanicznymi 
wyposaŜonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.  
Transport materiałów do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w opakowaniach nie 
wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone 
materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 80 45000000-7, pkt 5  
5.1. Warunki przystąpienia do robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego  
Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać i odebrać wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne, 
wytypowane jako niezbędne do rozpoczęcia robót instalacyjnych.  
Sprawdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi SST naleŜy potwierdzić wpisem do dziennika budowy, zezwalającym na 
prowadzenie robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.  
5.2. Ogólne zasady wykonywania robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego – wytyczne 
montaŜowe. Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego naleŜy wykonywać zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną i zasadami sztuki budowlanej 
branŜy instalatorskiej.  
5.2.1. Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych  
Połączenia spawane rur stalowych wykonać poprzez spawanie gazowe. Spawanie gazowe wykonuje się 
mieszaniną tlenu i acetylenu. spawanie gazowe jest zalecane stosować dla rur o grubości ścianek do 4 mm 
oraz o grubości ścianek większej od 4 mm , leczo średnicy nie przekraczającej 100 mmm. Sposób 
ukosowania brzegów rur do połączeń czołowych wg normy PN-M-69013. Do spawanie stali węglowych i 
niskostopowych stosować druty wg normy PN-M-69420. 
5.2.2. Rurociąg z rur PP łączonych metodą zgrzewania  
– przygotować zgrzewarkę poprzez dobranie odpowiednich końcówek grzejnych i nagrzanie do temperatury 
eksploatacyjnej (ok. 260°C ),  
– przyciąć równo końce przewodu (najlepiej noŜycami specjalnymi) i zaznaczyć długość zgrzewania,  
– odtłuścić i oczyścić powierzchnie zgrzewane,  
– wsunąć jednocześnie rurę i część mufową kształtki na końcówki zgrzewarki bez obracania i uŜywania 
duŜej siły podczas wciskania elementów,  
– po nagrzaniu obu elementów wysunąć je z końcówek zgrzewarki i natychmiast połączyć ze sobą, równieŜ 
bez wykonywania obrotów elementów,  
– odczekać do schłodzenia połączenia bez poruszania elementami, a po 2 godzinach moŜna napełniać 
instalację cieczą grzejną,  
– po upływie 24 godzin od zakończenia robót montaŜowych naleŜy wykonać próbę ciśnieniową, przy czym 
ciśnienie próby musi wynosić 150% ciśnienia roboczego instalacji.  
5.3. Organizacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego  
Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót:  
– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów, posiadających potwierdzone przez wyznaczoną 
jednostkę uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub „KsiąŜeczkę spawacza” z 
uprawnieniami w określonym, wymaganym zakresie),  
– prace o znikomym niebezpieczeństwie moŜna wykonywać w pojedynkę, natomiast wszelkie roboty 
spawalnicze wymagają minimum współpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy grupami 
(zespołami) liczebność zespołu naleŜy dostosować optymalnie do rodzaju, miejsca i warunków 
bezpiecznego wykonywania robót,  
– racjonalne urządzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem materiałów 
instalacyjnych (w miejscu montaŜu wolny pas o szerokości, jeśli to jest moŜliwe, min. 60 cm, dalej materiały i 
sprzęt najbardziej potrzebne w danej chwili, a następnie zapasy materiałowe i drogi transportowe),  
– zachowywanie zasad montaŜu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania róŜnych 
rodzajów robót instalacyjnych w kilku miejscach,  
– zastosowanie odpowiednich rusztowań lub drabin (technicznie niezbędnych i ekonomicznie 
uzasadnionych),  
– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych i towarzyszących oraz 
w wymagany przepisami sprzęt ochronny. Szczególnie wykonywanie robót spawalniczych wymaga 
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rygorystycznego przestrzegania zasad bhp – stosowanie odpowiednich masek lub okularów ochronnych, 
skórzanych fartuchów i rękawic oraz odpowiedniego obuwia,  
– dostarczanie materiałów do zainstalowania na stanowiska robocze w sposób wykluczający przestoje,  
– zorganizowanie robót systemem instalowania równomiernego (podział instalacji na elementy uzasadnione 
technologicznie np. piony, kondygnacje, odgałęzienia itp. lub wg planu ogólnego: „zasilanie-rurociągi-
odbiorniki”),  
– wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe 
dysponować osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robót.  
5.4. Prowadzenie przewodów instalacji c.o.  
Przewody poziome z rur stalowych czarnych bez szwu prowadzić ze spadkiem, tak by w najniŜszych 
miejscach załamań przewodów zapewnić moŜliwość odwadniania instalacji, a w najwyŜszych moŜliwość 
odpowietrzania instalacji. W najniŜszych punktach instalacji zamontować zawory z podwójnym spustem. 
Główne przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem garaŜu. Piony instalacji c.o. z rur stalowych 
czarnych bez szwu prowadzić w szlachtach instalacyjnych wspólnych dla wody zimnej, ciepłej i c.o. 
Przewody pionowe naleŜy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na 
kondygnację. W najwyŜszych punktach zamontować zawory odpowietrzające automatyczne. Przewody 
naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji cieplnej.  
Rury stalowe przed wykonaniem na nich izolacji termicznej naleŜy oczyścić z rdzy i brudu oraz zabezpieczyć 
przed korozją :  
-1 x farba miniowa ftalowa o symbolu 3121-002-210  
-1 x emalia podkładowa o symbolu 3262-053-XXX  
-1 x emalia nawierzchniowa o symbolu 3262-054-XXX  
Poziomy rozprowadzające w garaŜ u i piony z rur stalowych zaizolować otulinami np. typu Thermaflex o 
grubości izolacji podanej w dokumentacji projektowej w zaleŜności od parametrów czynnika grzejnego i 
średnicy rury. Rozdział na poszczególne lokale mieszkalne w szafkach zaworowo-wodomierzowych.  
Opomiarowanie mieszkań i lokali usługowych ciepłomierzami z mechanicznym miernikiem przepływu np. 
Apator JS qp=0.6m3/h DN 15 mmm. Instalacje rozprowadzające w mieszkaniach i lokalach usługowych 
wykonać z rur polipropylenowych PP PN 20 i prowadzić w warstwie styropianu wylewki podłogowej. Rury 
układać z samokompensacją. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w 
dokumentacji technicznej powykonawczej. Rury zaizolować otulinami np. typu Thermaflex :  
-w mieszkaniach dla d=10-20 mm grubość izolacji otuliny 15 mm  
-w lokalach usługowych d=10-25 mm grubość izolacji otuliny 20 mmm.  
Przy przejściach rur przez przegrody budowlane ( ściany i stropy ) stosować tuleje ochronne. Tuleja 
ochronna powinna być rurą 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.  
Przestrzeń pomiędzy rurą przewodu a tuleją ochronną wypełnić materiałem trwale plastycznym nie 
działającym korozyjnie na rurę ( stalową ), umoŜliwiającym jej wzdłuŜne przemieszczanie się.  
Uwaga : wszystkie przejścia przewodów instalacji c.o. przez przegrody budowlane oddzielenia poŜarowego 
wykonać w przepustach p.poŜ. o odporności ogniowej równej odporności przegród np. w systemie Hilti.  
5.5. Podpory  
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych ( uchwyt ) i podpór przesuwnych ( wsporników i wieszaków ) 
powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Maksymalny odstęp między podporami przewodów 
stalowych w zaleŜności od średnicy i usytuowania podaje tablica nr 6 a dla rur polipropylenowych tablica nr 4 
WTWiO zeszyt nr 6.  
5.6. MontaŜ grzejników  
Grzejniki stalowe płytowe naleŜy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika.  
Grzejniki rurowe gładkie w układzie pionowym naleŜy mocować do ściany przynajmniej w dwóch miejscach 
wspornikami lub uchwytami. Wsporniki i uchwyty powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w 
sposób trwały. Grzejniki naleŜy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu 
zakończenia robót wykończeniowych.  
5.7. MontaŜ armatury  
Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować , Ŝeby kierunek przepływu wody był zgodny z oznaczeniem 
kierunku przepływu na armaturze. Zainstalować armaturę odcinającą i regulacyjną na odgałęzieniach do 
pionów i podejść. Nastawy montaŜowe zaworów grzejnikowych powinny być przeprowadzone po 
zakończeniu montaŜu , płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym.  
5.8. Izolacja cieplna rurociągów  
Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu prób 
szczelności , wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po zatwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. 
Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna , jego grubość powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową instalacji c.o. Materiały izolacyjne powinny być w stanie suchym , czyste i nie uszkodzone. 
Izolacja cieplna powinna zapewniać nierozprzestrzenianie się ognia. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
oraz jako wytyczne w PN-64/B-10400 „Urządzenia  
centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”  
6.2. Badania przed przystąpieniem do wykonywania instalacji centralnego 83  
ogrzewania wodnego  
Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego naleŜy spełnić warunki 
podane w punkcie 5.1 niniejszej SST oraz przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót.  
6.3. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego naleŜy dokonać 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych dla robót, które koniecznie 
naleŜy wykonać przed rozpoczęciem robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.  
Badania materiałów  
Badania naleŜy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłoŜonych:  
– deklaracji zgodności lub certyfikatów,  
– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę,  
– deklaracji producentów stosowanych wyrobów.  
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne 
odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.  
Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego przez niezaleŜne 
jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.  
6.4. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanej instalacji centralnego ogrzewania 
wodnego z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i 
instrukcjami producentów.  
Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia prawidłowości montaŜu rurociągów ze względu 
na miejsce ułoŜenia i stosowane przekroje przewodów oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materiałów 
montowanych rur.  
Inne elementy instalacji powinny spełniać wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:  
– ilości,  
– wymiaru charakterystycznego np. średnicy, długości grzejnika, itp.,  
– spełnienia dodatkowych zastrzeŜeń.  
6.5. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonywania instalacji centralnego ogrzewania  
wodnego, w szczególności w zakresie:  
– zgodności z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– jakości wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystać wyniki badań dokonanych wcześniej oraz zapisy 
w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. Badania polegają m.in. na:  
a) sprawdzeniu zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych 
instalacji z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną oraz ze zmianami naniesionymi 
w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i 
pomiarów; pomiar długości rurociągów przeprowadza się z dokładnością do 10 mm, elementy pozostałe 
naleŜy policzyć z dokładnością do jednej sztuki. Ilości normatywne niektórych elementów instalacji mogą być  
uzaleŜnione od podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zaleŜą od ilości innych materiałów np. ilość 
podparć/mb rurociągu. Jednocześnie nie są wyszczególnione w „Przedmiarze robót”, dlatego po ich 
przeliczeniu naleŜy sprawdzić ilości wymagane w materiałach źródłowych.  
b) sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „ na zimno”  
Próby ciśnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego naleŜy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi 
producenta rur. KaŜdy producent powinien podać parametry próby ciśnieniowej dla swoich rur i najlepiej 
skorzystać z informacji źródłowej. MoŜna takŜe wykonać próbę ciśnieniową według procedury standardowej, 
określonej w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Próbę przeprowadza się po 
zmontowaniu instalacji, przy ciśnieniu półtora razy większym od ciśnienia roboczego (ciśnienie próbne), nie 
większym jednak od ciśnienia maksymalnego dla poszczególnych elementów systemu.  
Próbę ciśnieniową na zimno przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym 0.6 MPa. Do instalacji naleŜy podłączyć 
pompę ręczną do badania szczelności wyposaŜoną w zbiornik wody, zawór odcinający i zwrotny. Podczas 
badania winien być uŜywany manometr tarczowy o średnicy 160 mm i zakresie pomiarowym 0-10 barów.  
Warunkiem uznania próby za pozytywna jest brak przecieków i roszenia przy braku spadku ciśnienia na 
manometrze dla rur stalowych przez 1/2 godziny próby. Ze względu na moŜliwość termicznych i 
ciśnieniowych odkształceń przewodów z rur polipropylenowych próbę dla rur z tworzyw sztucznych dzielimy 
na wstępną i zasadniczą. Podczas próby wstępnej, w ciągu 30 minut (w odstępach co 10 minut) naleŜy w 
instalacji dwukrotnie wytworzyć ciśnienie próbne. Po ostatnim podniesieniu ciśnienia do wartości próbnej w 
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ciągu następnych 30 minut ciśnienie nie powinno obniŜyć się więcej niŜ o 0,6 bara przy braku przecieków i 
roszenia. Próba zasadnicza dla rur z tworzyw sztucznych powinna się odbyć zaraz po próbie wstępnej i 
trwać 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie 
powinien być większy niŜ 0,2 bara.  
Uwaga! Podczas przeprowadzania próby naleŜy odłączyć od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy 
niŜszym ciśnieniu, na przykład przeponowe naczynie wzbiorcze.  
c) sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „na gorąco”  
Próbę ciśnieniową instalacji centralnego ogrzewania wodnego „na gorąco” naleŜy przeprowadzić po 
pozytywnym wyniku próby „na zimno”. Obejmuje ona:  
– uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,  
– wyregulowanie przepływu czynnika grzejnika (przez rurociągi i grzejniki) dla uzyskania załoŜonych 
temperatur.  
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7  
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania 
wodnego  
7.2.1. Ilości poszczególnych typów i wielkości charakterystycznych (średnic) rur oblicza się w metrach wg 
wymiarów sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru niektórych rur 
dokonuje się w innych jednostkach, zaleŜnych od podstawy wyceny lub wytycznych producenta np. rury 
przyłączne w sztukach lub kompletach.  
Przy wykonywaniu połączeń spawanych rurociągów o większych średnicach nominalnych (powyŜej o 40 mm 
i grubości ścianki ponad 3,2 mm) oprócz ilości układanych rur, naleŜy policzyć ilość sztuk występujących 
złącz spawanych, przy czym:  
– długość rurociągów mierzy się wzdłuŜ ich osi, do ogólnej długości rurociągów wlicza się długości rur 
przyłącznych do grzejników (gałązek), armaturę łączoną na gwint i łączniki,  
– do długości rurociągów nie wlicza się wydłuŜek i urządzeń,  
– zwęŜki (redukcje) wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach,  
– całkowitą długość rurociągów przy próbach instalacji centralnego ogrzewania na szczelność (na zimno) lub 
próbach na gorąco stanowi suma długości rurociągów zasilających i powrotnych w ogrzewaniach wodnych, 
7.2.2. Ilości pozostałych elementów oblicza się w sztukach, kompletach, złączach wg  
wytycznych podstawy wyceny. Badania szczelności instalacji mogą być odniesione do łącznej długości 
rurociągów stanowiących instalację.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są 
wszelkie rurociągi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szlachtach ścian i stropów.  
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badań porównać z 
wymaganiami określonymi w niniejszej szczegółowej specyfikacji.  
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać elementy ulegające zakryciu za 
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją techniczną i 
zezwolić na przystąpienie do następnych robót instalacyjnych.  
Praktycznie najbardziej miarodajne będzie sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „na 
zimno” i dlatego naleŜy tak zorganizować prace, aby pozytywny wynik tej próby umoŜliwił dalsze prace 
związane z „zakrywaniem” instalacji.  
JeŜeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić badania.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających zakryciu naleŜy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy).  
 
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy i moŜe stanowić podstawę do dokonania 
częściowego rozliczenia robót.  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana 
przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
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wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:  
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót – 
dokumentację powykonawczą.  
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:  
1. dokładny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,  
2. szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,  
3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie 
przewodów i usytuowanie osprzętu,  
4. korektę obliczeń instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,  
5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi,  
6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych elementów 
instalacji centralnego ogrzewania wodnego, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
– dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i 
wyrobów budowlanych,  
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  
– protokoły odbiorów częściowych,  
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
– wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
Negatywny wynik jakichkolwiek badań skutkuje tym, Ŝe roboty przy wykonywaniu instalacji centralnego 
ogrzewania wodnego nie zostaną przyjęte. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań:  
– jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić roboty wadliwe 
ponownie do odbioru,  
– jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu konstrukcji i uŜytkownika oraz trwałości 
elementów instalacji, zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
– w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtórnego zgłoszenia do 
odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać:  
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
– ocenę wyników badań,  
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót instalacyjnych centralnego ogrzewania 
wodnego z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą.  
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.o. po uŜytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone 
wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.   
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 9  
9.2. Zasady rozliczenia i płatności  



 30 

Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moŜe być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót przy wykonywaniu instalacji centralnego 
ogrzewania wodnego Podstawy rozliczenia robót stanowią określone w dokumentach umownych ceny 
jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez zamawiającego.  
Ceny jednostkowe wykonania robót uwzględniają:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
– obsługę sprzętu,  
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie robót,  
– w nakładach na montaŜ rurociągów centralnego ogrzewania uwzględniono: wmontowanie odpowiedniej 
ilości łączników lub kształtek, nakłady związane z umocowaniem rurociągów na ścianach i w kanałach oraz 
zmontowanie odpowiedniej ilości punktów stałych, załoŜenie na rurociągach tulei przy przejściach przez 
ściany i stropy budynków.  
– W nakładach na montaŜ rurociągów stalowych o średnicy do 32 mm, uwzględniono wykonanie 
niezbędnych kolan i łuków za pomocą gięcia rur, natomiast dla rurociągów o średnicy ponad 32 mm 
uwzględniono montaŜ gotowych kolan lub łuków stalowych.  
Nakłady ustalono przy załoŜeniu, Ŝe rurociągi o średnicach do 125 mm łączone są za pomocą spawania 
gazowego. W nakładach uwzględniono ponadto niezbędne ukosowanie rur. Nakłady na kompletowanie i 
próbę szczelności grzejników członowych stosuje się jedynie w przypadku gdy czynności te wykonywane są 
bezpośrednio na placu budowy. Nakłady na montaŜ rur przyłącznych do grzejników ustalono dla kompletu 
tych rur, tj. zasilającej i powrotnej łącznie. NiezaleŜnie od tego długość rur przyłącznych wlicza się do ogólnej 
długości rurociągu danej średnicy.  
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń w innych elementach obiektu,  
powstałych na skutek i w trakcie wykonywania robót instalacyjnych,  
– likwidację stanowiska roboczego,  
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  
Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.  
Terminologia.  
2. PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych  
pomieszczeń w budynkach.  
3. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań  
wodnych. Wymagania.  
4. PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i  
badania przy odbiorze.  
5. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.  
6. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania.  
7. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych  
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.  
8. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 
rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
9. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.  
10. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane na zimno – ogólnego przeznaczenia.  
11. PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gładkie – ogólnego przeznaczenia jakościowe.  
12. PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych.  
13. PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania – Grzejniki Ŝeliwne – Człony.  
14. PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie systemami ogrzewania. Część 5: Start-stopowe programatory dla 
systemów grzewczych.  
15. PN-EN 14597:2007 Urządzenia sterowania temperaturą i ograniczniki temperatury systemów 
wytwarzania ciepła (systemów centralnego ogrzewania).  
16. PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Projektowanie wodnych instalacji centralnego 
ogrzewania.  
10.2. Ustawy  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2087 z późn. zmianami).  
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10.3. Rozporządzenia  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 
228, poz. 1513),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
198, poz. 2041 z późn. zmianami),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 
poz. 1126),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).  
10.4. Inne dokumenty i instrukcje  
– Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania – wyd. COBRTI  
INSTAL.  
– Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – wyd.  
COBRTI INSTAL.  
– Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych – wyd.  
COBRTI INSTAL.  
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
SST-03-04 
 
 
INSTALACJA WENTYLACYJNA 
 
 
( Kod CPV 45331210-1 )  
 
 
 
SPIS TREŚCI 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ITB – Instytut Techniki Budowlanej  
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przy wykonywaniu instalacji wentylacyjnej lokali usługowych w budynku mieszkalnym z 
lokalami usługowymi w Kwidzynie ul. Błogosławionej Doroty.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP.  
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  
Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji wentylacji mechaniczno nawiewno-wywiewnej dla lokali 
usługowych i obejmuje wykonanie następujących czynności:  
– montaŜ central wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, kurtyn powietrza, 
– układanie przewodów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych,  
– montaŜ nawiewników i wywiewników  
– montaŜ czerpni i wyrzutni  
– montaŜ uzbrojenia przewodów wentylacyjnych: przepustnic, klap zwrotnych i klap odcinających 
przeciwpoŜarowych  
– regulacja działania wentylacji  
– próba szczelności instalacji wentylacyjnej  
Przedmiotem specyfikacji jest takŜe określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót przy wykonywaniu instalacji wentylacyjnej oraz wymagań dotyczących 
wykonania i odbiorów instalacji wentylacyjnej.  
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna nie obejmuje wentylacji grawitacyjnej lokali  mieszkalnych. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takŜe zdefiniowanymi poniŜej 
zgodnie z normą PN-B-01411:  
Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie 
powietrza zuŜytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego.  
Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych, 
prowadzających powietrze w ruch. Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów 
wentylacyjnych słuŜących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza. Rozdział powietrza w pomieszczeniu 
– rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu 
zagwarantowania wymaganych warunków -intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, 
temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza , poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 
Rozprowadzenie powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej 
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. Wentylator – urządzenie słuŜące do 
wprawiania powietrza w ruch.  
Czerpnia wentylacyjna – element instalacji , przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne .  
Wyrzutnia wentylacyjna – element instalacji , przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 
Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę 
przestrzeni , przez którą przepływa powietrze. 
Przepustnica – zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na 
zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu. 
Klapa poŜarowa – zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych ( pomiędzy dwiema strefami 
poŜarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszenia się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.  
1.6. Dokumentacja robót instalacji wentylacyjnej  
MontaŜ instalacji naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji. Dokumentacja zawiera wymagania 
stawiane elementom, wyrobom i materiałom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:  
– bezpieczeństwa instalacji,  
– bezpieczeństwa uŜytkowania,  
– trwałości poszczególnych elementów instalacji itp.,  
Instalacje powinny być zaprojektowane i wykonane tak, by przez cały przewidywany okres uŜytkowania i 
przy właściwej konserwacji odpowiadały załoŜonemu przeznaczeniu.  
Przy określaniu trwałości instalacji, przy doborze materiałów naleŜy uwzględnić warunki środowiskowe, na 
działanie, których instalacja będzie naraŜona oraz umiejscowienie jej elementów w budowli, a takŜe 
sposobów zabezpieczenia przed działaniem niekorzystnych czynników.  
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2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  
Materiały stosowane do wykonywania instalacji wentylacji i będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i 
stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mieć:  
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, Se dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo  
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez  
producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską.  
Oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 
produkcji (okresu przydatności do uŜytkowania).  
- stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudowy urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.  
- powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok 
ochronnych.  
- szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów  
- naleŜy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub 
wymiany.  
- zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciąŜeń związanych z pracami konserwacyjnymi  
- urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.  
2.2. Rodzaje materiałów  
Materiały i wyroby wykorzystywane w instalacji wentylacyjnej:  
- centrale wentylacyjne nawiewne i wywiewne  
- przewody wentylacyjne,  
- nawiewniki i wywiewniki,  
- czerpnie i wyrzutnie,  
- uzbrojenie przewodów wentylacyjnych: przepustnice, klapy zwrotne i klapy odcinające przeciwpoŜarowe  
- inne wyroby i materiały.  
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania instalacji wentylacyjnej powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), powinny posiadać 
aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymogami 
obowiązującymi w kraju.  
2.2.1. Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne  
Zastosować centrale wentylacyjne wiszące sufitowe o wydajności V=350 m3/h -2 szt. 
Ponadto przyjęto kurtyny powietrzne elektryczne -2 szt.  
Zaprojektowano takŜe wentylatory kanałowe KU -2 szt.  
– materiał zewnętrzny -blacha ocynkowana pokryta powłoką antykorozyjną  
– izolator -pianka poliuretanowa  
Zastosować automatykę dla central nawiewnych i wywiewnych  
Szczegóły techniczne central wentylacyjnych i automatyki wg DTR urządzeń.  
2.2.2. Przewody wentylacyjne  
2.2.2.1. Materiał przewodów wentylacyjnych  
Przewody wentylacyjne winny być wykonane z blachy lub taśmy stalowej ocynkowanej.  
Zastosować przewody wentylacyjne prostokątne i kołowe spiro.  
2.2.2. 2 Wykonanie przewodów wentylacyjnych  
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, 
bez wŜerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i 
tym podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.  
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001.  
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434.  
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002.  
Przewody prostokątne typ A/I łączyć za pomocą profili kołnierzowych i naroŜy kołnierzowych na uszczelki.  
Przewody wentylacyjne typu spiro łączyć na uszczelki i blachowkręty. Blachowkręty rozmieścić równomiernie 
wokół obwodu. Do łączenia kształtek okrągłych między sobą stosować mufy, do łączenia przewodów 
okrągłych między sobą stosować nyple.  
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2.2.3. Nawiewniki i wywiewniki ( kratki nawiewne i wywiewne z regulacją). Zastosować kratki nawiewne i 
wywiewne z regulacją z profili aluminiowych.  
2.2.4. Czerpnie i wyrzutnie  
Czerpnie i wyrzutnie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej grubości 1 mm , pokrytej dodatkową powłoką 
ochronną .  
2.2.5. Uzbrojenie przewodów wentylacyjnych: przepustnice, klapy zwrotne i klapy odcinające 
przeciwpoŜarowe  
Przepustnica np. firmy VTS Clima budowa:  
-aluminiowe łopatki zabezpieczone na krawędzi uszczelkami z miękkiego tworzywa sztucznego  
-rama aluminiowa  
-napęd realizowany przy pomocy kół zębatych z tworzywa sztucznego zamontowanych wewnątrz ramki 
przepustnicy  
-przepustnica posiada wyprowadzony trzpień o przekroju kwadratowym, przystosowanym do współpracy z 
siłownikiem.  
Klapy zwrotne budowa :obudowa urządzenia wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, skrzydła 
przegrody klapy z aluminium. Klapy odcinające przeciwpoŜarowe budowa : Klapy odcinające np. mcr FID S 
firmy Mercom składają się z obudowy o przekroju prostokątnym (mcr FID S ) ruchomej przegrody 
odcinającej oraz mechanizmu wyzwalająco -sterującego uruchamianego samoczynnie po zadziałaniu 
wyzwalacza termicznego. Obudowa klap wykonana jest z blachy stalowej, ocynkowanej, o grubości 114  
1-1,5 mmm. Przegroda odcinająca wykonana jest z płyty krzemianowo-wapniowej (lub gipsowej -klapy o 
polu powierzchni do 0,3 m2) o grubości 40 mm, która osadzona jest w blaszanym profilu wzmacniającym o 
grubości 1,2 mmm. Na wewnętrznej stronie obudowy znajduje się uszczelka pęczniejąca o przekroju 36 x 
2mm. Do wewnętrznej powierzchni obudowy przymocowane są kształtowniki oporowe wykonane z blachy 
stalowej ocynkowanej o grubości 1-1,5 mm, ograniczające ruch obracanej przegrody. Kształtowniki są 
oklejone polietylenową uszczelką wentylacyjną o przekroju 9 x 4 mmm. W przypadku klap o przekroju 
prostokątnym z obu stron jest zakończona połączeniami kołnierzowymi.  
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do wykonywania instalacji wentylacyjnej  
Wyroby i materiały do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogą być przyjęte na 
budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej),  
– kaŜda jednostka ładunkowa lub partia elementów dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykietę 
identyfikacyjną,  
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia 
zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu),  
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne 
(zalecenia) stosowania wyrobów,  
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia (termin zakończenia robót 
instalacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów).  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montaŜowych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 
wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem 
przyjęcia materiałów.  
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do wykonywania instalacji wentylacyjnej  
Materiały i wyroby do wykonywania instalacji wentylacyjnej powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych.  
Place składowe do przechowywania elementów kanałowych powinny być wygrodzone, wyrównane i 
utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z 
zanieczyszczeń.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych.  
Wyroby w miejscu magazynowania naleŜy przechowywać w partiach według rodzajów, typów, odmian, klas i 
gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość 
dostępu i przeliczenia.  
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyŜej +5°C a poniŜej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach 
lub drewnianych półkach wentylowanych, w ilości warstw nie większej niŜ nakazuje dokument odniesienia 
lub instrukcja producenta.  
 
 



 36 

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3  
3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania instalacji wentylacyjnej  
a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn:  
– pion murarski,  
– łata murarska,  
– łata waŜona i łata kierunkowa,  
– wąŜ wodny,  
– poziomnicę uniwersalną,  
– sznur murarski,  
– kątownik murarski,  
b. Do montaŜu elementów instalacji wentylacyjnej i wykonywania połączeń na stanowisku roboczym.  
– przenośne rusztowania i drabiny  
– elektronarzędzia  
– klucze  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
 pkt 4  
4.2. Transport i składowanie materiałów  
Wyroby i materiały do wykonywania instalacji wentylacyjnej mogą być przewoŜone jednostkami 
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi. Załadunek i wyładunek elementów instalacyjnych naleŜy 
prowadzić ręcznie, za pomocą wózka paletowego lub przy pomocy wózka widłowego. Transport materiałów 
do wykonywania instalacji wentylacyjnej w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający 
uszkodzenie opakowań.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5  
5.1. Warunki przystąpienia do wykonania instalacji wentylacyjnej  
Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać i odebrać wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne, 
wytypowane jako niezbędne do rozpoczęcia robót instalacyjnych. Sprawdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST naleŜy 
potwierdzić wpisem do dziennika budowy, zezwalającym na prowadzenie robót instalacyjnych centralnego 
ogrzewania wodnego.  
5.2. Ogólne zasady wykonywania instalacji wentylacyjnej – wytyczne montaŜowe  
Roboty instalacji wentylacyjnej naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
szczegółową specyfikacją techniczną i zasadami sztuki budowlanej branŜy instalatorskiej. 
Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót: 
– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów, posiadających potwierdzone przez wyznaczoną 
jednostkę uprawnienia wykonawcze  
– zachowywanie zasad montaŜu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania róŜnych 
rodzajów robót instalacyjnych w kilku miejscach,  
– zastosowanie odpowiednich rusztowań lub drabin (technicznie niezbędnych i  
ekonomicznie uzasadnionych),  
– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych i  
towarzyszących oraz w wymagany przepisami sprzęt ochronny. Przestrzegać zasad BHP.  
– dostarczanie materiałów do zainstalowania na stanowiska robocze w sposób wykluczający przestoje, 116  
– zorganizowanie robót systemem instalowania równomiernego (podział instalacji na elementy uzasadnione 
technologicznie  
– wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe 
dysponować osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robót.  
5.3. MontaŜ central nawiewno-wywiewnych  
Centrale nawiewno-wywiewne typ RK 350 SPE montuje sie w pozycji poziomej podwieszanej. Centrale 
wentylacyjne wyposaŜone w zespoły wentylatorowe odpowiednie do załoŜonej wydajności. Dodatkowo 
zastosowano tłumiki. Połączenia elastyczne zabezpieczają przewody wentylacyjne przed przenoszeniem 
drgań od centrali. Przy montaŜu central wentylacyjnych naleŜy spełnić warunki opisane w Dokumentacji 
Techniczno-Ruchowej ( DTR ) producenta central.  
5.4. MontaŜ przewodów wentylacyjnych  
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umoŜliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co 
najmniej 100 mmm. Przejścia przewodów przez przegrody budynku naleŜy wykonywać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. 
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłoŜone wełną mineralną lub innym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować 
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odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia 
przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości 
i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości 
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej 
powinno przenosić obciąŜenia wynikające z cięŜarów:  
a) przewodów;  
b) materiału izolacyjnego;  
c) elementów instalacji nie zamocowanych niezaleŜnie zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików, 
przepustnic itp.;  
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń;  
e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciąŜenie przewodów w czasie czyszczenia lub 
konserwacji.  
Podpory i podwieszenia w odległości nie mniejszej niŜ 15 m od źródła drgań powinny być wykonane jako 
elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. NaleŜy zapewnić 
dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń:  
a) przepustnice ( z dwóch stron )  
b) klapy poŜarowe ( z jednej strony ) 
c) nagrzewnice ( z dwóch stron ) 
e) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); 
f) filtry (z dwóch stron); 
PowyŜsze wymaganie nie dotyczy urządzeń, które moŜna łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z 
wyjątkiem klap poŜarowych, nagrzewnic). 
5.5. MontaŜ nawiewników i wywiewników ( kratki nawiewne i wywiewne z regulacją ) Elementy ruchome 
nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów , ale z moŜliwością ich przestawienia. 
PołoŜenie ustalone powinno być utrzymane w sposób trwały. Sposób zamocowania nawiewników i 
wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez 
uszkodzenia elementów przegrody.  
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 
otwartej.  
5.6. MontaŜ czerpni i wyrzutni  
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalację wentylacyjną przed wpływem warunków 
atmosferycznych, przez zastosowanie Ŝaluzji, daszków ochronnych. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe 
wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni , ptaków , liści.  
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia 
przez dach.  
5.7. MontaŜ przepustnic, klap zwrotnych i klap odcinające przeciwpoŜarowe  
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposaŜone w element 
umoŜliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym połoŜeniu. Mechanizmy napędu 
przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy 
instalacji. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umoŜliwiać łatwą zmianę połoŜenia łopat w pełnym 
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie połoŜenia otwartego i zamkniętego.  
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg 
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej 
klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. Klapa zwrotna zapobiega ucieczce/migracji powietrza 
ciepłego lub przedostawaniu się powietrza zimnego w sytuacji zaniku spręŜu, np. kiedy wyłączone są 
wentylatory kanałowe. MontaŜ klapy zwrotnej wykonać po stronie ssawnej central wentylacyjnych. Skrzydła 
przepustnicy otwierają się przy wystąpieniu stosunkowo niskiego nadciśnienia wkrótce po uruchomieniu 
wentylatora. Przy montaŜu w instalacji poziomej naleŜy pamiętać, Ŝe oś przepustnicy klapy zwrotnej musi 
być usytuowana w pozycji pionowej. PołoŜenie to zapewnia jednakowy układ płaszczyzn klapy zwrotnej 
podczas jej pracy. Klapy odcinające przeciwpoŜarowe np. mcr FID S z wyzwalaczem termicznym 
przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacyjnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez 
przegrody budowlane. W czasie poŜaru klapy te umoŜliwiają zachowanie odporności ogniowej przegrody 
budowlanej, przez którą są prowadzone przewody wentylacyjne. Podczas normalnej pracy instalacji 
przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu poŜaru następuje przejście 
przegrody klapy do pozycji zamkniętej.  
Uwaga : wszystkie przewody i urządzenia wentylacyjne naleŜy uziemić.  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
oraz w " Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych " CORBTI Instal zeszt 5 , 
wrzesień 2002 r.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do wykonywania instalacji wentylacyjnej  
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Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji wentylacyjnej naleŜy spełnić warunki podane w punkcie 5.1 
niniejszej SST oraz przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do 
wykonywania robót.  
6.3. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wentylacyjnej  
NaleŜy dokonać zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych dla robót, 
które koniecznie naleŜy wykonać przed rozpoczęciem robót instalacyjnych wentylacji.  
Badania materiałów  
Badania naleŜy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłoŜonych:  
– deklaracji zgodności lub certyfikatów,  
– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę,  
– deklaracji producentów stosowanych wyrobów.  
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne 
odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.  
Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego przez niezaleŜne 
jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.  
6.4. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac  
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, Ŝe w pełni wykonano wszystkie prace 
związane z montaŜem instalacji wentylacyjnych oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacja 
projektową oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi, instrukcjami producentów . W 
ramach tego etapu kontroli naleŜy przeprowadzić następujące działania: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie 
materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; 
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi, 
instrukcjami producentów ; 
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 
d) Sprawdzenie czystości instalacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji, 
6.5. Badanie elementów instalacji wentylacyjnej  
6.5.1.Badanie ogólne  
a) Dostępności dla obsługi ; 
b) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów ; 119 
c) Kompletności znakowania ; 
d) Realizacji zabezpieczeń przeciwpoŜarowych ( rozmieszczenie klap poŜarowych ) ; 
e) Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji montaŜowych i wsporczych ; 
f) Zainstalowania urządzeń , zamocowania przewodów w sposób nie powodujący przenoszenia drgań ; 
g) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
6.5.2. Badanie centralnych urządzeń wentylacyjnych  
a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;  
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);  
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości ;  
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;  
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów ;  
f) Sprawdzenie zamocowania silników ;  
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie;  
h) Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych);  
6.5.3. Badanie filtrów powietrza  
a) Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie projektowymi;  
b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie ;  
c) Sprawdzenie czystości filtra. oznaczeń z danymi  
6.5.4. Badanie czerpni powietrza  
Sprawdzenie wielkości projektowymi. , materiału i konstrukcji Ŝaluzji zewnętrznych z danymi  
6.5.5. Badanie przepustnic  
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia .  
6.5.6. Badanie klap poŜarowych  
a) Sprawdzenie warunków zainstalowania ;  
b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat ;  
c) Sprawdzenie , czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu.  
6.5.7. Badanie nawiewników i wywiewników  
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.  
6.5.8. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych  
a) Sprawdzenie kompletności kaŜdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji ; 
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników ; 
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów ; 
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych w zakresie : 
-umiejscowienia , dostępu  
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-systemu zabezpieczeń  
-oznaczenia  
-wentylacji  
-typów kabli  
-uziemienia  
-schematów połączeń w obudowach  
6.6. Kontrola działania  
Kontrola działania instalacji wentylacyjnej powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i 
części składowych instalacji , przez poszczególne układy instalacji do całej instalacji. NaleŜy przeprowadzić 
kontrolę działania następujących elementów instalacji wentylacyjnej :  
-centralnych urządzeń wentylacyjnych  
-filtrów powietrza  
-nagrzewnic  
-nawiewników i wywiewników i kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniach  
-przepustnic  
-klap poŜarowych  
-sieci przewodów  
-elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych zgodnie z WTWiO Instalacji Wentylacyjnych zeszyt nr 5, 
wydane 09.2002 r.  
6.7. Pomiary kontrolne  
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, Ŝe instalacja wentylacyjna osiąga parametry 
projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych naleŜy 
określić połoŜenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a 
informacje te podać w dokumentach odbiorowych.  
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7  
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji wentylacyjnej  
7.2.1. Jednostki przedmiarowe i obmiarowe:  
Przewody wentylacyjne i kształtki, izolacje termiczne -m2 powierzchni Armatura , nawiewniki , wywiewniki , 
czerpnie, wyrzutnie -szt  
centrale wentylacyjne -szt./kpl.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy wykonywaniu instalacji wentylacyjnej istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są wszelkie rurociągi i 
elementy sieci prowadzone w przez ściany i stropy. W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6., a wyniki badań porównać z wymaganiami określonymi w niniejszej szczegółowej 
specyfikacji. JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać elementy ulegające 
zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją 
techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych robót instalacyjnych.  
JeŜeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić badania. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających zakryciu naleŜy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy).  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy i moŜe stanowić podstawę do dokonania 
częściowego rozliczenia robót.  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana 
przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:  
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
– dokumentację powykonawczą.  
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:  
1. dokładny opis instalacji wentylacyjnej,  
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2. szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,  
3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie  
urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu,  
4. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami  
pomiarowymi,  
5. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych elementów 
instalacji centralnego ogrzewania wodnego, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
– dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i 
wyrobów budowlanych,  
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  
– protokoły odbiorów częściowych,  
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej SST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty powinny 
być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Negatywny wynik jakichkolwiek badań skutkuje tym, 
Ŝe roboty przy wykonywaniu instalacji wentylacyjnych nie zostaną przyjęte. W takim przypadku naleŜy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
– jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić roboty wadliwe 
ponownie do odbioru, w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtórnego 
zgłoszenia do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich 
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
– ocenę wyników badań,  
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót instalacyjnych centralnego ogrzewania 
wodnego z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.o. po uŜytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego 
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanej instalacji centralnego 
ogrzewania wodnego. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 9  
9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie wykonywania instalacji wentylacyjnej moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót przy wykonywaniu instalacji 
wentylacyjnej  
Podstawy rozliczenia robót stanowią określone w dokumentach umownych ceny jednostkowe i ilości robót 
zaakceptowane przez zamawiającego.  
Ceny jednostkowe wykonania robót uwzględniają:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
– obsługę sprzętu,  
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie robót,  
– w nakładach na montaŜ rurociągów instalacji wentylacyjnej uwzględniono: wmontowanie odpowiedniej 
ilości kształtek, nakłady związane z umocowaniem kanałów do przegród budowlanych, przejścia przez 
ściany i stropy budynku.  
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– montaŜ urządzeń wentylacyjnych i armatury  
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń w innych elementach obiektu, powstałych na skutek i 
w trakcie wykonywania robót instalacyjnych,  
– likwidację stanowiska roboczego,  
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  
Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym -wymiary  
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
kołowym -wymiary  
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja -Technologia  
PN-B-03434:1999 Wentylacja -Przewody wentylacyjne -Podstawowe wymagania i badaniach  
PN-B-76001:1996 Wentylacja -Przewody wentylacyjne -Szczelność. Wymagania i badania  
PN-B-76002:1976 Wentylacja -Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych  
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków -Urządzenia wentylacyjne końcowe -Badania aerodynamiczne 
przepustnic regulacyjnych i zamykających.  
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków -Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne –Właściwości 
mechaniczne  
ENV 12097:1997 Wentylacja budynków -Procedury badan i metody pomiarowe dot. odbioru wykonanych 
instalacji wentylacji i klimatyzacji  
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków -Procedury badan i metody pomiarowe dot. odbioru wykonanych 
instalacji wentylacji i klimatyzacji  
PrEN 12236 Wentylacja budynków -Podwieszenia i podpory przewodów – wymagania wytrzymałościowe  
10.2. Ustawy  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2087 z późn. zmianami).  
10.3. Rozporządzenia  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 
228, poz. 1513),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
198, poz. 2041 z późn. zmianami),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 
poz. 1126),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).  
10.4. Inne dokumenty i instrukcje  
– Zeszyt 5: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI INSTAL , 
wrzesień 2002 r.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe, 1988 r  


