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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie 

winien spełnić Wykonawca przy realizacji kontraktu na przedmiotową budowę. 
Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi 
dokumentami opisującymi inwestycję i stanowi integralną część dokumentów 
kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową 
realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte 
w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie 
normami i sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające 
z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny 
być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich 
wyszczególnienia 
w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy 
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Zmiany w przyjętych 
rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać 
zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w 
uzgodnień mogą stanowić podstawę do wstrzymania budowy na wniosek Biura 
Projektów.  

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, 
ilości materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W 
razie wystąpienia niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową 
Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do biura projektów  celem 
wyjaśnienia rozbieżności. Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu 
wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją. Należy 
przestrzegać narzuconych wymiarów liniowych. 
Wszystkie wymienione w projekcie urz ądzenia okre ślonych firm oraz 
rozwi ązania materiałowe okre ślono jako odniesienie STANDARD. Mo żliwe 
jest zastosowanie innych, równorz ędnych urz ądzeń i materiałów o takich 
samych lub nie gorszych parametrach. (Dz. U. 177. P rawo zamówie ń 
publicznych, art. 29, pkt. 3, 2004).  

 

1.2 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru 
autorskiego 
i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Odstępstwa od 
projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów 



 

i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do 
stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być 
traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane 
w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami w których są wymienione. Zakłada 
się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie 
z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami 
określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 

1.3 Określenia podstawowe. 

Instalacja zi ębnicza 

Instalację ziębniczą wodną stanowi układ połączonych przewodów 
napełnionych wodą lodową (lub mieszanka z glikolem) wraz z armaturą, 
pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym klimakonwektorami), 
oddzielony zaworami od agregatów chłodniczych.  

Woda instalacyjna (czynnik chłodzący) 

Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających 
temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ziębniczą  wodną. 

Źródło chłodu 

Agregat ziębniczy z modułem hydraulicznym działający samodzielnie 
lub w zaprogramowanej współpracy. 

Ciśnienie robocze instalacji, p rob  (lub p oper ) 

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia 
czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w 
żadnym jej punkcie. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji 

Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego 
krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne, ppróbne 

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

Ciśnienie nominalne PN 

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

Ciśnienie robocze urz ądzenia 

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia 



 

w instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa 
wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji 
urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 

Temperatura robocza, t rob  (lub t oper ) 

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana 
w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości 
instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

Średnica nominalna (DN lub d) 

Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą 
średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - 
średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

Nominalna grubo ść ścianki rury (e) 

Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą 
rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 
 
2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne. 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.  
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań 
i w sposób określony aktualnymi normami. 
Wszystkie użyte wyroby i materiały muszą: 
- Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – 
w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
- Posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub 
z aprobatą techniczną mającą istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego 
z wymagań podstawowych, 
- Być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
- Być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
 



 

2.2 Składowanie materiałów 

Wszystkie urządzenia dostarczane przez Zamawiającego lub Wykonawcę 
muszą być rozładowane przez Wykonawcę a następnie składowane do czasu 
ich montażu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały 
i urządzenia do czasu gdy będą one potrzebne do robót, winny być 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót, winny być składowane na placu utwardzonym, odwodnionym 
i zabezpieczonym oraz powinny być dostępne do kontroli Inżyniera. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w 
miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3 Kontrola materiałów 

• Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i ST; 

• Urządzenia na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami 
jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego; 

• Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić 
pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta; 

• W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości 
materiałów, należy przed ich zabudowaniem poddać je badaniom 
określonym przez Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany  zastosować sprzęt i 
maszyny właściwe dla danego rodzaju robót , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz transportu, 
załadunku i wyładunku materiału. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez Inspektora 
Nadzoru. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1 Wymagania dotycz ące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami specyfikacji 
technicznej oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. 

• Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach 
o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 



 

pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur, 
kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
 
 

• Elementy wyposa żenia 

Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. 
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub 
w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

• Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być 
przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać 
dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ 
materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny 
mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów 
w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się 
w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 

4.2 Składowanie armatury i urz ądzeń 

Należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 
0ºC. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki 
chemiczne działające korozyjnie. Armaturę z tworzyw sztucznych należy 
przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wykonanie bruzd, otworów, zamurowanie 

Przed rozpoczęciem wykonania właściwych prac instalacyjnych należy wykonać prace 
przygotowawcze m.in. wykonanie bruzd, otworów w celu ułożeniu  instalacji a następnie 
zamurowanie. 

5.2 Monta ż przewodów 

• Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. 
powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w 
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach 
nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane 
są rury. 



 

• Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie 
podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy 
przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 
technicznej powykonawczej. 

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

• Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie 
od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. 

• Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej 
strony, powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). 

• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć 
przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie 
przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy 
w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur 
pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  

• Kolejność wykonywania robót: 
o wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
o wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
o przecinanie rur, rury należy przycinać na wymaganą długość 

prostopadle do osi za pomocą odpowiednich narzędzi – nożyc, 
obcinaków do rur. 

o założenie tulei ochronnych, 
o przed przystąpieniem do procesu łączenia przewodów stalowych 

należy rurę i kształtkę należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń 
(kurzu, tłuszczu itp.), osuszyć. 

o łączenie rur stalowych wykonuje się poprzez zaciskanie 
z zastosowaniem znormalizowanych kształtek. 

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno 
wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane 
wykonać w tulejach ochronnych. 

• Przewody należy mocować do konstrukcji za pomocą obejm lub 
uchwytów 
z wkładką gumową. 

5.3 Podpory 
• Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały 

montaż przewodu a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych 
powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

• Maksymalny odstąp między podporami w instalacji chłodniczej wodnej 
 
 
 
 
 



 

 Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych w instalacji  
chłodniczej wodnej 

Przewód montowany 

pionowo inaczej 

Materiał 
 
 

Średnica 
nominalna rury 

 
 m m 

1 2 3 4 

DN 10 do DN 20 2,0 1,5 

DN25 2,9 2,2 

DN 32       3,4 2,6 

DN40 3,9 3,0 

DN50 4,6 3,5 

DN65 4,9 3,8 

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

DN80 5,2 4,0 

 

5.4 Tuleje ochronne 
• Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem 

poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy 
stosować tuleje ochronne. 

• W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
• Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od  
     średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

o co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
o co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

• Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o 
około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać 
około 
2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy 
grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty 
tarczką ochronną. 

• Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być 
wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na 
rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym 
powstanie w niej naprężeń ścinających. 

• Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia 
przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający 
przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; 
izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie 
z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

• Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie 
budynku poniżej  poziomu  terenu,  powinien być wykonany w sposób 
zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności, 
zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie 
technicznym. 

• Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być 



 

wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się 
w projekcie technicznym. 

• Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być 
podporą przesuwną tego przewodu. 

5.5 Monta ż klimakonwektorów i klimatyzatorów 
• Klimakonwektory i klimatyzatory należy montować pionowo w 

płaszczyźnie ściany oraz poziomo w płaszczyźnie stropu. 
• Klimakonwektory i klimatyzatory należy mocować do konstrukcji zgodnie 

z instrukcją producenta. 
• Wsporniki i uchwyty powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej 

sposób trwały. Klimakonwektor i klimatyzator powinien opierać się całkowicie 
na wszystkich wspornikach. 

• Klimakonwektory i klimatyzatory należy zabezpieczyć przed 
zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót 
wykończeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest 
możliwe, zamiast klimakonwektora, klimatyzatora należy zainstalować 
szablon montażowy w celu umożliwienia przeprowadzenia badania 
szczelności instalacji.  

• Klimakonwektory, klimatyzatory lub szablon montażowy należy łączyć 
z gałązkami w sposób umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia 
gałązek i naruszenia wykończenia przegród budowlanych w których lub na 
których gałązki te są prowadzone. 

5.6 Monta ż armatury 
• Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) 

instalacji w której jest zainstalowana. 
• Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i 

ewentualne zanieczyszczenia. 
• Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być 

instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 
• Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu 

wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na 
armaturze. 

• Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród 
lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów 
lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 

• Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim 
położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek”. 
Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił 
przepływ wody w obu kierunkach. 

• Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach 
instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym 
armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania 
poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa 
powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzoną 



 

w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z 
instalacji 
w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa 
sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody. 

5.7 Wykonanie regulacji instalacji chłodniczej 
Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej 
przewodowej armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz 
regulacyjnych), nastawy regulatorów różnicy ciśnienia i nastawy eksploatacyjne 
sterowników naściennych w pomieszczeniach, powinny być przeprowadzone po 
zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie 
zimnym. 

5.8 Izolacja cieplna 
• Przewody instalacji ziębniczej powinny być izolowanie cieplnie.  
• Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim 

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

• Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz 
rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym 
instalacji chłodniczej. 

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

• Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być 
czysta 
i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na 
powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na 
powierzchniach 
z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

• Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 

5.9 Oznaczenia 
• Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu 

zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy 
oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie 
technicznym 
i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji ogrzewczej. 

• Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach 
zlokalizowanych: 

a)na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w 
budynku, 



 

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

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Kontrola jakości robót 
związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót. Każda dostarczona partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 
wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy 
i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

6.1 Badania odbiorcze 

6.1.1 Zakres bada ń odbiorczych 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie 
pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej 
badania odbiorcze szczelności, odpowietrzenia,  zabezpieczenia przed korozją 
wewnętrzną. 

Warunki wykonania badania szczelno ści 

• Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd 
i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji cieplnej. 

• Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w 
których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym 
zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy 
przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 

• Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas 
odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością 
zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza 
się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 

• Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego 
podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 

• Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od 
agregatów wody lodowej. 



 

Przygotowanie do badania szczelno ści wod ą zimn ą 

• Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej 
część) podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. 
Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a 
budynek 
w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania 
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe powinny być całkowicie otwarte, 
natomiast zawory przy klimakonwektorach całkowicie zamknięte. 

• Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, 
uwzględniając jednocześnie potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora 
korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do napełniania i uzupełniania 
instalacji oraz użyte materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go do 
instalacji, zgodnie z WTWiO 

• Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu 
należy, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego 
przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy 
nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana 
do rozpoczęcia badania szczelności. 

• Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie 
uruchomiona przed okresem występowania ujemnej temperatury 
zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: 

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

Przebieg badania szczelno ści wod ą zimn ą 

• Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. 
Pompa powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór 
zwrotny i spustowy. 

• Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy 
(średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia 
próbnego i działce elementarnej: 

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 
• Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co 

najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie 
wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 

• Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności 
należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania 
szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 

• Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 5, 
a badanie należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi 



 

odpowiednio w tablicach 6 i 7. 
• Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia 

powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) 
i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 

• Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być 
sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było 
wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono 
i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. 
W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która 
była objęta badaniem szczelności. 

 
Tablica 5 Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną - ciśnienie próbne 
instalacji chłodniczej 
    ppr = pr + 2 lecz nie mniej jak 0,4 MPa 
 
Tablica 6 Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, instalacji ziębniczej wykonanej z 
przewodów metalowych (ze stali lub miedzi) 
 

Przebieg badania Połączenia 
przewodów 

 
 

Nazwa czynności Czas 
trwania 

Warunki uznania wyników badania za 
pozytywne 

podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego 

- brak przecieków i roszenia, 
szczególnie na połączeniach i 
dławnicach 

spawane, 
lutowane, 
zaciskane*, 
kołnierzowe 
 
 

obserwacja instalacji 1/2 godziny j.w. ponadto manometr 
nie wykaże spadku ciśnienia, 

gwintowane podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego 

- brak przecieków i roszenia, 
szczególnie na połączeniach i 
dławnicach 

 obserwacja instalacji 1/2 godziny j.w. ponadto ciśnienie 
na manometrze nie spadnie 
więcej niż 2 %, 

* połączenia przewodów zaciskane przez dokręcanie lub zaprasowywanie                                            
 

Badanie szczelno ści instalacji spr ężonym powietrzem 
• Badanie   szczelności   instalacji   można   przeprowadzić   sprężonym   

powietrzem nie zawierającym oleju. 
• Wartość    ciśnienia    badania    szczelności    instalacji    sprężonym    

powietrzem nie powinno przekraczać 3 bar. 
• Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy 

(średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia 
próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. 

• Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, 
powinna być wyposażona w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie 
nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania szczelności o nie 
więcej niż 



 

10 %. 
• Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy 

zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia 
wypadkiem, spowodowanym możliwością wypchnięcia przez sprężone 
powietrze elementu instalacji (np. nie należy stosować jako zaślepek 
wciskanych korków z tworzywa sztucznego). 

• W przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji 
można je lokalizować akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego. 

• Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na 
końcu badania oraz w okresie co najmniej pół godziny przed odczytem, 
temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie 
powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno występować promieniowanie 
słoneczne. 

• Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie 
przez manometr spadku ciśnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelności 
instalacji. 

• Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, 
powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne 
przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz 
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem 
pozytywnym, czy 
z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę 
część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym 
instalacja ogrzewania powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.1.2 Badanie odbiorcze działania na zimno. 
• Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 

- ponownie dołączyć instalację do agregatów chłodniczych (jeżeli była 
odłączona), 
- sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona 
wykonana, 
- sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz: 
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym - sprawdzić czy 
ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, 
- uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania 
na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, 
sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami 
zaprojektowanymi. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający 
wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w 
którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.1.3 Czynno ści po badaniach zwi ązanych z napełnieniem instalacji wod ą 
Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą (z odpowiednim inhibitorem - jeżeli 



 

istnieje taka konieczność) nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków gdy 
zachodzi konieczność dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy 
dopuszcza się opróżnianie tylko tej części zładu, w której wykonywane są prace 
naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych prac. Upuszczanie 
wody powinno odbywać się do zbiornika retencyjnego, jest to szczególnie 
istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji. Wymaganie powyższe dotyczy 
każdej instalacji, niezależnie od rodzaju materiału z którego wykonane są rury 
i odbiorniki.  
Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury 
zewnętrznej należy zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. 
Jeżeli badanie szczelności przeprowadzane jest w ramach odbioru 
częściowego, to badanie należy przeprowadzić wodą odpowiednio uzdatnioną, 
aby ta część instalacji, która została poddana próbie i po tej próbie będzie 
opróżniona z wody do momentu włączenia do pozostałej części instalacji (może 
to być okres nawet wielu miesięcy), nie ulegała korozji. 

6.1.4 Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji z iębniczej 
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w 
instalacji z armaturą automatycznej regulacji, odpowietrzanie odbywa się przez 
urządzenia do odpowietrzania miejscowego. Następnie, po co najmniej dwóch 
dobach ciągłego działania instalacji można przeprowadzić badanie odbiorcze 
skuteczności odpowietrzania instalacji. Po przeprowadzeniu badań powinien 
być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

6.1.5 Badania odbiorcze oznakowania instalacji zi ębniczej 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ziębniczej polega na sprawdzeniu 
czy poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i 
odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura 
przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i 
odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. Po 
przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin 
w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.1.6 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji z iębniczej przed 
przekroczeniem granicznych warto ści ci śnienia i temperatury 
 
• Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół 

zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle 
należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
 

Pomiary 
Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy 



 

wykonywać w następujący sposób: 
a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających 
dokładność odczytu ± 0,5 K. Pomiary należy dokonywać w miejscach 
zacienionych na wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2 
m od budynku. 
b) pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających 
dokładność odczytu ±0,5K. 
c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów 
różnicowych zapewniających dokładność odczytu nic mniejszą niż 10 Pa. 
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą 
termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. Pomiarów należy 
dokonywać na wysokości 0,75 m nad podłogą, w środku pomieszczenia, a w 
większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość 
punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość 
między punktami pomiarowymi nie przekraczała 10 m.  
e)pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach lub pionach za 
pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. Dopuszcza 
się dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na 
metalowym elemencie instalacji (np. na złączce grzejnikowej, na śrubunku 
zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia 
czujnika z ewentualnie nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń. Jeżeli 
pomiar będzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza się 
usuwania farby z tej powierzchni, jeżeli została ona nałożona fabrycznie. 

Dopuszczalne odchyłki temperatury powietrza w pomie szczeniu 
o Dopuszcza się odchyłkę rzeczywistej temperatury w 

pomieszczeniu od temperatury założonej w projekcie (ustalonej z 
uwzględnieniem wpływu użytkowania pomieszczeń): 

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

Badania efektów regulacji instalacji chłodniczej 

Warunki przy dokonywaniu bada ń efektów regulacji 

Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać: 
-po upływie co najmniej trzech dób od rozpoczęcia pracy instalacji. 

Przebieg oceny efektów regulacji 

Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji wody 
lodowej polega na: 
a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na na wyjściu z agregatu wody 
lodowej. 
b) skontrolowaniu pracy klimakonwektorów w budynku: 

- wszystkich klimakonwektorów w sposób przybliżony, 
- w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu 
i powrocie, 

c) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze 
poprawności działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), 



 

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach użytkowanych 
konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych 
źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.), 

d) skontrolowaniu spadków ciśnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym 
 mierzonych na głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych 
 obiegów i porównaniu ich z wartościami określonymi w dokumentacji. 
 Dopuszczalna odchyłka powinna mieścić się w granicach ±10% 
 obliczeniowego spadku ciśnienia, 
e) skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach 
  na wszystkich rozdzielaczach. 

Czynno ści po negatywnej ocenie efektów regulacji 

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań 
należy: 
- przeprowadzić korektę działania chłodzenia przez odpowiednie  
wyregulowanie przepływów wody w poszczególnych obiegach wody i przez 
klimakonwektory, 
- określić inne właściwe przyczyny nie utrzymywania temperatury obliczeniowej 
w pomieszczeniu (np. błąd w doborze wielkości klimakonwektora lub obliczeniu 
zapotrzebowania na chłód dla pomieszczenia, nieprawidłowe wykonanie 
elementów budowlanych decydujących o rzeczywistym zapotrzebowaniu na 
ciepło do ogrzewania braku ocienienia okna przed intensywnym 
promieniowaniem słonecznym itp.) 

6.1.7 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozj ą od strony wody 
instalacyjnej 
Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej 
należy przeprowadzić sprawdzając zgodność jakości wody stosowanej do 
napełniania i uzupełniania instalacji ziębniczej z wymaganiami podanymi w 
tablicy 1214. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w 
którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.1.8 Badania odbiorcze nat ężenia hałasu wywołanego przez prac ę 
instalacji zi ębniczej 
Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji 
ziębniczej polegają na sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku 
hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez działającą 
instalację chłodniczą, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego 
pomieszczenia. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić 
protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić 
termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.1.9 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji o grzewczej, przed 
możliwo ścią wtórnego zanieczyszczenia wody wodoci ągowej 
Jeżeli uzupełnianie wody w instalacji dokonywane jest z instalacji wodociągowej 



 

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

6.1.10 Badania armatury przy odbiorze instalacji wo dy lodowej 
• Badania armatury odcinaj ącej 

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 

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

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym 
armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
• Badania armatury odcinaj ącej z regulacj ą monta żową 

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze 
instalacji, obejmują sprawdzenie: 

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

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym 
armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
• Badania armatury automatycznej regulacji (regulator ów) 

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze 
instalacji, obejmują sprawdzenie: 

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



 

g) poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie 
przed porażeniem prądem, hałasem). 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.1.11 Badania odbiorcze innych elementów w instala cji chłodniczej 
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separator powietrza, 
odgazowywacz itp. powinny być określone w oparciu o projekt techniczny 
instalacji i dokumentację techniczno - ruchową opracowaną przez producenta.  
Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić 
protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić 
termin w którym elementy te powinny być przedstawione do ponownych  
badań. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie w 
tym, np.: 
a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 
b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na 
gwint i łączników, 
c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej 
średnicy, 
d) całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na 
szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości 
przewodów zasilających i powrotnych. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór mi ędzyoperacyjny robót poprzedzaj ących wykonanie 
instalacji chłodniczej 
• Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót 

poprzedzających wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im 
podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 
instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe 
wykonanie elementów tej instalacji. 

• Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze 
roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 



 

• Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w 
stosunku do następujących rodzajów robót: 

α)  wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie 
    i wymiary otworu, 
β)  wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy;  
     w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy  
     z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodność kierunku 
     bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji 
     w przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy, 
• Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 

stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 
prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie 
identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

• W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich 
przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy 
określić zakres 
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu 
tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

8.2 Odbiór techniczny-cz ęściowy instalacji chłodniczej 
• Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych 

elementów lub części instalacji ogrzewczej, do których zanika dostąp w 
wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych 
i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach 
nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych 
w warstwach budowlanych podłogi, wężownic grzejników ogrzewania 
podłogowego ułożonych i zalewanych jastrychem, uszczelnień przejść 
w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 

• Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 
końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

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

• Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół 
potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji 
z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizacją części instalacji, które były objęte 
odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych 



 

badań odbiorczych. 
• W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle 

należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. 
Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

8.3 Odbiór techniczny-ko ńcowy instalacji chłodniczej 
• Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-

końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
α)  zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z  
     wykonaniem izolacji cieplnej, 
β)  instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
χ)  dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się  
     wynikiem pozytywnym, 
δ)  zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności   
    regulację montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas  
    których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało  
    uzyskanie założonych parametrów czynnika chłodzącego (temperatura  
    zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 
ε) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne,  
    mające wpływ na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych  
    przez instalację i spełnienie wymagań rozporządzenia [2] w zakresie  
    izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością  
    energii. 
• Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące 

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

 
• W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym  



 

    powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami  
    określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw,  
    sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia  
    odstępstwa, 
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

• Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji 
ogrzewczej do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. 

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

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Rozliczenie robót montażowych instalacji chłodu i odprowadzenia skroplin może 
być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi przez Wykonawcę w 
harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny 
z harmonogramem finansowym. 
Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji chłodu 
i odprowadzenia skroplin uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu prac, 
- wykonanie robót pomocniczych, 
- montaż rurociągów i armatury, 
- wykonanie prób ciśnieniowych, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 



 

1126, Nr 109/OC poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, 
Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 18OC. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 
poz. 718) 

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

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

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

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

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

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

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

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności 
energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w życie od dnia 
10.11.2003 r) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 



 

26 września 1000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów 
rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. 
Nr 114/00 poz. 1195) 

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

• PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. 
Opór ciep1ny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 

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

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

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

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




