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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJA C.O. ORAZ CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 
DO KURTYN POWIETRZNYCH I NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH 

SST- S.2.

1.WST�P 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji centralnego ogrzewania oraz 
doprowadzenia ciepła technologicznego do kurtyn i nagrzewnic central wentylacyjnych   

dla projektu pt. „BUDOWA LABORATORIUM BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI 
RZESZOWSKIEJ realizowana w ramach PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-
TECHNOLOGICZNEGO, na działkach nr ewid. 1775/41, 1775/57 obr. 207, 
wraz z niezb�dnymi urz�dzeniami budowlanymi”

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy       

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót obj�tych Specyfikacja Techniczn�.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce  
wykonanie instalacji grzewczej w budynku oraz doprowadzenie ciepła technologicznego do 
kurtyn powietrza oraz nagrzewnic central wentylacyjnych. Niniejsza specyfikacja techniczna 
zwi�zana jest  

z wykonaniem ni�ej wymienionych robót: 
* monta� ruroci�gów, 
* monta� elementów grzejnych, 
* podł�czenie nagrzewnic central wentylacyjnych 
* podł�czenie kurtyn powietrza 

* monta� armatury  odcinaj�cej i regulacyjnej, 

* badania instalacji, 
* wykonanie bruzd i przebi�
* wykonanie izolacji termicznych, 
* regulacja instalacji. 

 1.4 Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj� robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, 
specyfikacj� techniczn�, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji grzewczych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 i 
„Warunkami technicznymi wykonania  i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Odst�pstwa od projektu mog� dotyczy� jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zast�pienia zaprojektowanych 
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materiałów - w przypadku niemo�liwo�ci ich uzyskania - przez inne materiały lub 
elementy o zbli�onych charakterystykach i trwało�ci. Wszelkie zmiany i odst�pstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog� powodowa� obni�enia warto�ci 
funkcjonalnych i u�ytkowych instalacji, a je�eli dotycz� zamiany materiałów i element 
okre�lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog� powodowa� zmniejszenia 
trwało�ci eksploatacyjnej. Roboty monta�owe nale�y realizowa� zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycz�cymi 
przedmiotowej instalacji.  

2. MATERIAŁY. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych nale�y, zgodnie z ustaw� Prawo budowlane, 
stosowa� wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s�
wła�ciwie oznaczone: 
1) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze�stwa, wykazuj�cy,  
�e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów  
i dokumentów technicznych -   w odniesieniu do wyrobów podlegaj�cych tej certyfikacji, 
2) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodno�ci i wydano certyfikat zgodno�ci 
lub deklaracj� zgodno�ci z Polsk� Norm� lub z aprobat� techniczn�, maj�ce istotny 
wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymaga� podstawowych - w odniesieniu do 
wyrobów nie obj�tych certyfikacj� na znak bezpiecze�stwa, 
3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj�cych istotnego wpływu  
na spełnianie  wymaga�  podstawowych  oraz  wyrobów wytwarzanych   
i  stosowanych według    tradycyjnie    uznanych    zasad    sztuki    budowlanej,    b�d�cym    
zał�cznikiem do rozporz�dzenia /Dz.U. Nr99/98 poz. 673/, 
4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odr�bnymi 
przepisami dokonano  oceny zgodno�ci ze zharmonizowan� norm� europejsk�
wprowadzon� do zbioru  Polskich  Norm, z europejsk� aprobat� techniczn� lub krajow�
specyfikacj� techniczn� pa�stwa członkowskiego Unii Europejskiej uznan� przez Komisj�
Europejsk�  za zgodn� z wymaganiami podstawowymi, 
5) wyroby budowlane znajduj�ce si� w okre�lonym przez Komisj� Europejsk�
wykazie wyrobów maj�cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze�stwa , dla 
których producent wydał deklaracj� zgodno�ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
Dopuszczone   do   jednostkowego   stosowania   w   obiekcie   budowlanym   s�   wyroby 
budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporz�dzonej 
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie  
z rozporz�dzeniem, wydał o�wiadczenie wskazuj�ce, �e zapewniono zgodno�� wyrobu  
z t� dokumentacj� oraz z obowi�zuj�cymi przepisami i normami. Zgodnie z art. 46 ustawy 
Prawo budowlane, kierownik budowy, a je�eli jego ustanowienie nie jest wymagane - 
inwestor, obowi�zany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywa� ww. 
o�wiadczenia, oraz udost�pnia� je przedstawicielom uprawnionych organów. 

 2.1 Przewody. 
Nale�y stosowa� ruroci�gi: 
- w obiegach wody instalacji ciepła technologicznego nale�y stosowa� rury stalowe  
ze szwem przewodowe wg PN-H-74200, 
- w obiegach wody instalacji ogrzewczej nale�y stosowa�  
a/ rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-H-74200  
b/ rury polietylenowe wielowarstwowe z wkładk� aluminiow�.  
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 2.2 Armatura i osprz�t 
Armatura odcinaj�c� i regulacyjna o nast�puj�cych parametrach pracy:  

- temperatura pracy do100 °C, PN 6, 
- typ zaworów odcinaj�cych: kulowe /gwintowane, do wspawania/. 
- filtry siatkowe  
- zawory grzejnikowe termostatyczne dn 15 z głowicami - do grzejników     
 łazienkowych i boczno zasilanych  
- zawory powrotu RLV dn15  
- zestawy przył�czeniowe k�towe do grzejników typu VK 
- wkładki zaworowe oraz głowice termostatyczne do zaworów typu VK 
- czujniki temperatury wody  
- zawory równowa��ce STAD 

- zawory dławi�ce z czujnikiem termostatycznym
- manometry  
- termometry 

    
2.3. Elementy grzejne 
- grzejniki stalowe płytowe VK zasilane od dołu o wysoko�ciach:   
  600,300,900 i 500mm 
- grzejnik stalowy płytowy boczno zasilany o wysoko�ci 900    
- grzejniki łazienkowe drabinkowe   

2.4.   Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich antykorozyjnych   
powinny odpowiada� wymaganiom okre�lonym w normach  przedmiotowych. 

2.5.  Izolacja termiczna 
Izolacj� ciepłochronn� ruroci�gów nale�y wykona� z otulin termoizolacyjnych  
z pianki poliuretanowej np. Thermaflex FRZ i Thermocompact nie pozostawiaj�c �adnych 
szczelin.  
Otuliny musz� posiada� aprobat� techniczn� o dopuszczeniu do stosowania w  
budownictwie, wydana przez Centralny O�rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Insta-
lacyjnej INSTAL. 
Przej�cia przewodami instalacyjnymi przez przegrody oddzielenia przeciwpo�arowego 
powinny posiada� system przepustów z przej�ciem ogniochronnym np. BC F1,5/kombi BC 
Brandchemie, PYRO-SAFE lub inny. 

3. SPRZ�T. 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót, zarówno  
w miejscu tych robót, jak te� przy wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz   
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

4.1.  Rury 
Rury w wi�zkach lub zwojach musz� by� transportowane na samochodach  
o odpowiedniej długo�ci. Wyładunek rur w wi�zkach wymaga u�ycia podno�nika widłowego  
z płaskimi widełkami lub d�wigni� z belk� umo�liwiaj�c� zaciskanie si� zawiesia na wi�zce. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek nale�y unika� ich zanieczyszczenia 

4.2.  Armatura 
Dostarczon� na budow� armatur� nale�y uprzednio sprawdzi� na szczelno��.  

Armatur� nale�y składowa� w magazynach zamkni�tych. Armatura specjalna, jak zawory 
regulacyjne, powinna by� dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Ł�czniki  

i materiały pomocnicze nale�y przechowywa� w magazynach lub pomieszczeniach zamkni�tych,  
w pojemnikach. 
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4.3.   Izolacje termiczne. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by� przewo�one 
krytymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczaj�cy je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale�y przechowywa�
w pomieszczeniach krytych i suchych. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mie�
płaszczyzny i kraw�dzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawiera� si� w granicach tolerancji 
okre�lonych w odpowiednich normach przedmiotowych. 

4.4.   Elementy grzejne 
Transport elementów grzejnych (grzejniki, powinien odbywa� si� krytymi �rodkami. Zaleca si�
transportowanie urz�dze� na paletach dostosowanych do ich wymiaru. 
Na ka�dej palecie powinny by� pakowane urz�dzenia jednego typu i wielko�ci. Palety 
z urz�dzeniami powinny by� ustawione i zabezpieczone tak, aby w czasie ruchu �rodka 
transportu nie nast�piło ich przemieszczanie i uszkodzenie . Dopuszcza si� transportowanie 
urz�dze� luzem, uło�onych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Monta� ruroci�gów. 
Przed układaniem przewodów nale�y sprawdzi� tras� oraz usun�� przeszkody  
(mo�liwe do wyeliminowania), mog�ce powodowa� uszkodzenie przewodów (np. pr�ty, 
wystaj�ce elementy zaprawy betonowej). 
Przed zamontowaniem nale�y sprawdzi�, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadaj� uszkodze� mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze� (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur p�kni�tych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno u�ywa�. 
Kolejno�� wykonywania robót:: 
wyznaczenie miejsca uło�enia rur, 
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
przecinanie rur, 
gi�cie rur, 
zało�enie tulei ochronnych, 
uło�enie rur  
ł�czenie rur 
wykonanie uszczelnie� przy przej�ciu przez stropy i przegrody  
Przewody c.o. w obr�bie wymiennikowi oraz cał� instalacj�  ciepła do kurtyn i nagrzewnic 
wentylacyjnych zostały zaprojektowane z rur stalowych ł�czonych przez spawanie.  
Pozostał� instalacj� c.o. ( poza pomieszczeniem wymiennikowi) przyj�to w układzie 
trójnikowym z rur polietylenowych wielowarstwowych np. PE-RT/AL./PE-RT z wkładk�
aluminiow�.       
Maksymalna temperatura robocza dla tych rur wynosi +90°C a maksymalne ci�nienie 

robocze w tej temperaturze 0.6 MPa. 
Wszystkie rodzaje poł�cze� tych rur s� mechaniczne :  zaprasowywane mosi��ne  
i tworzywowe oraz poł�czenia skr�cane typu WIPEX. Przy układzie trójnikowym, 
bezwzgl�dnie nale�y stosowa� nierozł�czne poł�czenia zaprasowywane.  
Przy prowadzeniu przewodów nale�y zachowa� minimalny promie� gi�cia równy 4-5 d.  
Przewody do grzejników prowadzi� w posadzkach i w bruzdach �ciennych w izolacji 
termicznej bez spadków.  
Przy układaniu przewodów z tworzyw sztucznych nale�y zwróci� uwag� na kompensacj�
oraz lokalizacj� punktów stałych na instalacji c.o. Punkty stałe nale�y stosowa� przy 
wszystkich odgał�zieniach. 
Maksymalne odst�py podpór przesuwnych dla rur PE-RT/AL./PE-RT wynosz� : 
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rura Dz 16 - odst�p 1,2 m 
rura Dz 20 - odst�p 1.3 m 
rura Dz 25 - odst�p 1.5 m 
rura Dz 32 - odst�p 1.6 m 
Miejsca zamocowa� powinny uwzgl�dnia� zasady kompensacji wydłu�e�. Kompensacja 
wydłu�e� cieplnych- naturalna i kompensatorami u-kształtowymi. 
W miejscach przej�� przewodów przez �ciany i stropy nie wolno wykonywa� �adnych poł�cze�.  
Przej�cia przez przegrody budowlane wykona� w tulejach ochronnych. 
Woln� przestrze� mi�dzy zewn�trzn� �cian� rury i wewn�trzn� tulei nale�y wypełni� odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewni� jedynie mo�liwo�� osiowego ruchu 
przewodu. Długo�� tulei powinna by� wi�ksza o 6*8 mm od grubo�ci �ciany lub stropu. 
Oba przewody pionu nale�y układa� równolegle do siebie. W miejscach przej�� przewodów 
przez �ciany i stropy nie wolno wykonywa� �adnych poł�cze�. 
Przewody poziome prowadzone pod stropem nale�y mocowa� do �ciany za pomoc� typowych 
uchwytów do rur stalowych. 
Odpowietrzenie instalacji c.o. zaprojektowano poprzez separatory powietrza w w��le 
cieplnym, automatyczne odpowietrzniki z zaworem odcinaj�cym zamontowane na ka�dym 
pionie i odpowietrzniki na grzejnikach. 
W najni�szych punktach instalacji nale�y zamontowa� zawory odwadniaj�ce.  
Podej�cia do grzejników typu VK wykona� od dołu ze �ciany z zastosowaniem zestawów 
przył�czeniowych o figurze k�towej.  

5.2.  Monta� elementów grzejnych 
grzejniki 
Grzejniki nale�y zawiesza� na �cianie, na wysoko�ci min 10 cm od wyko�czonej podłogi, przy 
pomocy kompletu uchwytów monta�owych.  

Przy monta�u grzejników nale�y przestrzega� minimalnych odległo�ci od elementów 
budowlanych: 5 cm od �ciany za grzejnikiem, 15 cm od bocznej �ciany lub wn�ki, 25 cm od 
bocznej �ciany od tej strony grzejnika gdzie zamontowana jest armatura grzejnikowa oraz 
30 cm od sufitu.  
Kolejno�� wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
- zawieszenie grzejnika, 
- podł�czenie grzejnika z rurami przył�cznymi. 
Grzejniki nale�y montowa� w opakowaniu fabrycznym. Je�eli instalacja centralnego 
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa� budynek podczas prac wyko�czeniowych, lub 
by go osusza�, grzejnik powinien by� zapakowany. Je�eli opakowanie zostało zniszczone, 
grzejnik nale�y w inny sposób zabezpieczy� przed zabrudzeniem. 
Zaleca si�, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zako�czeniu wszystkich 
prac wyko�czeniowych. 
Gał�zki grzejnika powinny by� tak ukształtowane, aby po poł�czeniu z grzejnikiem 
i skr�ceniu zł�czek w grzejniku nie nast�powały �adne napr��enia. Niedopuszczalne s�
działania mog�ce powodowa� deformacj� grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
Podej�cia do grzejników typu VK wykona� ze �ciany za pomoc� zestawów przył�cznych 
k�towych.

Kurtyny oraz nagrzewnice central wentylacyjnych 
- Kurtyny i nagrzewnice powinny by� tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust 

czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demonta� w celu 

okresowego oczyszczenia lub wymiany. 

- Sposób przył�czenia przewodu doprowadzaj�cego czynnik grzejny do nagrzewnic 

powinien ułatwia� ich naturalne odpowietrzenie.  

- Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinaj�cej nagrzewnic powinien 
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odpowiada� wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Nale�y zapewni�

mo�liwo�� łatwego demonta�u zaworów regulacyjnych bez konieczno�ci spuszczania wody  

z instalacji. 

Kurtyny montowa� na konstrukcjach wg proj. konstrukcyjnego. 

5.3.   Monta� armatury i osprz�tu 
Monta� armatury i osprz�tu ma by� wykonany zgodnie z instrukcjami producenta    
i dostawcy.  

- Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinaj�cej nagrzewnic powinien 

odpowiada� wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Nale�y zapewni�

mo�liwo�� łatwego demonta�u zaworów regulacyjnych bez konieczno�ci spuszczania wody  

z instalacji. 

- Zawory na pionach i gał�zkach oraz odpowietrzniki nale�y umieszcza� we wn�kach 
zaopatrzonych w drzwiczki z blachy nierdzewnej o wymiarach 15x 15 cm umo�liwiaj�ce 
dost�p dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
- Odpowietrzenie instalacji wykona� zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenia miejscowe 
przy pomocy separatorów powietrza oraz odpowietrzników automatycznych.  
Przed ka�dym grzejnikiem kompaktowym projektuje si� element przył�czeniowy o figurze 
k�towej z obustronnym odci�ciem. 

5.4.  Wykonanie regulacji i pomiarów. 
Celem wykonania regulacji i pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewno�ci, �e instalacja 
osi�ga parametry projektowe i wielko�ci zadane zgodnie z wymaganiami. Podstawowym 
parametrem jest temperatura powietrza w pomieszczeniach. W tym celu nale�y dokona�
nastaw na zaworach termostatycznych przy grzejnikach, nastaw na zaworach 
regulacyjnych oraz zrównowa�enia instalacji za pomoc� zaworów równowa��cych.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji  
Po wykonaniu wszystkich poł�cze�  a przed zakryciem stropem podwieszonym oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów nale�y przeprowadzi� prób� szczelno�ci instalacji. 
Instalacje nale�y dokładnie odpowietrzy�. 
Prób� szczelno�ci  nale�y przeprowadzi� dla ka�dego zładu oddzielnie. 
Z próby szczelno�ci  nale�y sporz�dzi� protokół. 

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne nale�y rozpocz�� po zako�czeniu monta�u ruroci�gów, przeprowadzeniu 
próby szczelno�ci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu 
prawidłowo�ci wykonania powy�szych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny by� nało�one na styk i powinny �ci�le przylega� do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki  
poprzeczne i wzdłu�ne elementów nast�pnej warstwy nie powinny pokrywa� odpowied-
nich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog� by� prowadzone przy u�yciu 
konwencjonalnych narz�dzi. 

KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 

Kontrola jako�ci robót zwi�zanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 
powinna by� przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie  
z wymaganiami Polskich Norm, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
grzewczych” zeszyt 6 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-monta�owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Ka�da dostarczona partia materiałów powinna by� zaopatrzona w �wiadectwo kontroli 
jako�ci producenta. 
Wyniki przeprowadzonych bada� nale�y uzna� za dodatnie, je�eli wszystkie wymagania 
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dla danej fazy robót zostały spełnione. Je�li którekolwiek z wymaga� nie zostało 
spełnione, nale�y dan� faz� robót uzna� za niezgodn� z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzi� badania ponownie. 

7.ODBIÓR ROBÓT. 

7.1 Odbiór mi�dzyoperacyjny robót poprzedzaj�cych wykonanie instalacji 
ogrzewczej. 
Odbiory mi�dzyoperacyjne s� elementem kontroli jako�ci robót poprzedzaj�cych 
wykonywanie instalacji i w szczególno�ci powinny im podlega� prace, których wykonanie 
ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z 
projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
Odbiory mi�dzyoperacyjne nale�y dokonywa� szczególnie, je�eli dalsze roboty b�d�
wykonywane przez innych pracowników. 
Odbiory mi�dzyoperacyjne nale�y przeprowadza�, przykładowo w stosunku do nast�-
puj�cych rodzajów robót: 
a) wykonanie przej�� dla przewodów przez �ciany i stropy - umiejscowienie  
i wymiary otworu, 

b) wykonanie bruzd w �cianach - wymiary bruzdy; czysto�� bruzdy; w przypadku odcinka 
pionowego instalacji - zgodno�� kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka pozio-
mego instalacji - zgodno�� kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku 
odcinka instalacji w przegrodzie zewn�trznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy, 
c) wykonanie konstrukcji wsporczej pod ruroci�gi. 
Po dokonaniu odbioru mi�dzyoperacyjnego nale�y sporz�dzi� protokół stwierdzaj�cy 
jako�� wykonania robót oraz potwierdzaj�cy ich przydatno�� do prawidłowego wykonania 
instalacji. W protokóle nale�y jednoznacznie identyfikowa� miejsca  
i zakres robót obj�tych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jako�ci wykonania robót albo ich przydatno�ci do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle nale�y okre�li� zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniaj�cych. Po wykonaniu tych prac nale�y ponownie dokona�
odbioru mi�dzyoperacyjnego. 

7.2. Odbiór techniczny-cz��ciowy robót 
Odbiór techniczny-cz��ciowy powinien by� przeprowadzany dla tych elementów lub 
cz��ci instalacji ogrzewczej, do których zanika dost�p w wyniku post�pu robót. 
Dotyczy on na   przykład:   przewodów   uło�onych   i   zaizolowanych    
w zamurowywanych   bruzdach lub przewodów układanych w rurach płaszczowych  
w warstwach   budowlanych   podłogi,   uszczelnie� przej��  w przepustach  przez  
przegrody budowlane,   których   sprawdzenie   b�dzie   niemo�liwe   lub   utrudnione   w   
fazie   odbioru ko�cowego (technicznego). 
Odbiór cz��ciowy przeprowadza si� w trybie przewidzianym dla odbioru ko�cowego 
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowo�ci pracy instalacji. 
W ramach odbioru cz��ciowego nale�y: 
a) sprawdzi� czy odbierany element instalacji lub jej  cz��� jest wykonana zgodnie  
z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz�cymi 
zmian w tym projekcie, 
b) sprawdzi� zgodno�� wykonania odbieranej cz��ci instalacji z wymaganiami okre�lonymi 
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odst�pstw, sprawdzi� uzasadnienie 
konieczno�ci odst�pstwa wprowadzone do dziennika budowy, 
c) przeprowadzi� niezb�dne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru cz��ciowego nale�y sporz�dzi� protokół potwierdzaj�cy prawidłowe   
wykonanie   robót,   zgodno��   wykonania   instalacji   z   projektem   technicznym i 
pozytywny wynik niezb�dnych bada� odbiorczych. W protokóle nale�y jednoznacznie 
zidentyfikowa� miejsce zainstalowania elementów lub lokalizacj� cz��ci instalacji, które 
były obj�te odbiorem cz��ciowym. Do protokółu nale�y zał�czy� protokóły niezb�dnych 
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bada� odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz��ciowego, w protokóle nale�y okre�li�
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniaj�cych. Po wykonaniu tych prac 
nale�y ponownie dokona� odbioru cz��ciowego. 

7.3. Odbiór techniczny-ko�cowy robót. 
Instalacja  powinna  by�  przedstawiona  do  odbioru  technicznego-ko�cowego  po 
spełnieniu nast�puj�cych warunków: 
a) zako�czono wszystkie roboty monta�owe przy instalacji, ł�cznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej, 
b) instalacj� wypłukano, napełniono wod� i odpowietrzono, 
c) dokonano    bada�    odbiorczych,    z    których   wszystkie    zako�czyły    si�
wynikiem pozytywnym, 
d) zako�czono uruchamianie instalacji obejmuj�ce w szczególno�ci regulacj� monta�ow�
oraz badanie na gor�co w ruchu ci�głym podczas których �ródło ciepła bezpo�rednio 
zasilaj�ce instalacj� zapewniało uzyskanie zało�onych parametrów czynnika grzejnego 
(temperatura zasilenia, przepływ, ci�nienie dyspozycyjne), 
e) zako�czono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyko�czeniowe i inne, maj�ce wpływ na 
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalacj� i spełnienie wymaga�
rozporz�dzenia w zakresie izolacyjno�ci cieplnej i innych wymaga� zwi�zanych z 
oszcz�dno�ci� energii. 

Przy odbiorze ko�cowym instalacji nale�y przedstawi� nast�puj�ce dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodno�ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budow� i przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokóły odbiorów mi�dzyoperacyjnych, 
f) protokóły odbiorów technicznych-cz��ciowych, 
g) protokóły wykonanych bada� odbiorczych, 
h)  dokumenty dopuszczaj�ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,  
z których wykonano instalacj�, 
i)   dokumenty wymagane dla urz�dze� podlegaj�cych odbiorom 
technicznym, 
j)   instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  
k)  instrukcj� obsługi instalacji. 
W ramach odbioru ko�cowego nale�y: 
a) sprawdzi�    czy    instalacja    jest    wykonana    zgodnie    z    projektem    
technicznym powykonawczym, 
b) sprawdzi�   zgodno��   wykonania  odbieranej   instalacji   z  wymaganiami   
okre�lonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odst�pstw, sprawdzi� w 
dzienniku budowy uzasadnienie konieczno�ci wprowadzenia odst�pstwa, 
c) sprawdzi� protokóły odbiorów mi�dzyoperacyjnych, 
d) sprawdzi� protokóły odbiorów technicznych cz��ciowych, 
e) sprawdzi� protokóły zawieraj�ce wyniki bada� odbiorczych, 
f) uruchomi� instalacj�, sprawdzi� osi�ganie zakładanych parametrów. 
Odbiór   ko�cowy   ko�czy   si�   protokolarnym   przej�ciem   instalacji   ogrzewczej 
do u�ytkowania    lub    protokolarnym    stwierdzeniem    braku    przygotowania    instalacji 
do u�ytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru ko�cowego nie powinien zawiera� postanowie� warunkowych. 
W przypadku   zako�czenia   odbioru  protokolarnym  stwierdzeniem  braku  przygotowania 
instalacji do u�ytkowania, po usuni�ciu przyczyn takiego stwierdzenia nale�y 
przeprowadzi� ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego nale�y ponadto 
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sprawdzi� czy w czasie pomi�dzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji 
spowodowanej korozj�, zamarzni�ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

8.  OBMIAR ROBÓT. 

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego, robót obj�tych realizacj� przedmiotowej 
inwestycji, obmiar robót nie obowi�zuje. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI. 

Płatno�� zgodnie z warunkami umownymi  wg zaakceptowanej ryczałtowej ceny 
umownej brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. PRZEPISY. 

10.1  Przepisy zwi�zane. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

10.2  Ustawy. 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 
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. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 
80/03 poz. 718)  

10.3  Rozporz�dzenia. 
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 
690, Nr 33/03 poz. 270), 
- Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych 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), 
- Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodno�ci, wzoru deklaracji zgodno�ci oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728), 
- Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 24 lipca  
1998 r. w sprawie okre�lenia wykazu wyrobów budowlanych nie maj�cych istotnego 
wpływu na spełnianie wymaga� podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych  
i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673), 
- Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów  
wyprodukowanych w Polsce, a tak�e wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mog�cych stwarza� zagro�enie albo słu��cych ochronie lub ratowaniu �ycia, zdrowia lub 
�rodowiska, podlegaj�cych obowi�zkowi certyfikacji na znak bezpiecze�stwa i oznaczania 
tym znakiem, oraz wyrobów podlegaj�cych obowi�zkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji zgodno�ci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53), 
- Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu  
wydawania dokumentów dopuszczaj�cych do obrotu wyroby mog�ce stwarza�  
zagro�enie albo które słu�� ochronie lub ratowaniu �ycia, zdrowia i �rodowiska,  
wyprodukowane w Polsce lub pochodz�ce z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie 
w sprawie uznawania certyfikatu zgodno�ci lub deklaracji zgodno�ci wystawianej przez  
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58), 
- Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymaga�  
w zakresie efektywno�ci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 
9.11.2003 r), 
- Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia  
2003 r w sprawie wymaga� w zakresie efektywno�ci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 
714) (wchodzi w �ycie od dnia 10.11.2003), 
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10.4   Normy. 
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe.  

  Wymagania i badania 
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada�
PN-EN 442-2:1999/A1:2002  Grzejniki. Moc cieplna i metody bada�
PN-EN 442-3:2001  Grzejniki. Ocena zgodno�ci 
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku.  

 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.  
Metoda obliczania 

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wła�ciwo�ci u�ytkowe budynków. Wymiana  

  Ciepła przez grunt. Metoda obliczania 
PN-EN ISO 13789:2001 Wła�ciwo�ci cieplne budynków.  Współczynnik strat  
  Ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania 
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki    cieplne    w    budynkach.    Liniowy     
  Współczynnik przenikania      ciepła.       
  Metody      uproszczone      i warto�ci orientacyjne 
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty    rurowe    poł�cze�    ze    szczelno�ci�     
  uzyskiwan� na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty  rurowe  poł�cze�   ze   szczelno�ci�  nie    
  uzyskiwan�
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe  
  zewn�trzne 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie    

 Instalacji ogrzewa�   wodnych   systemu   zamkni�tego          
 z  naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie    
  Wodnych zamkni�tych systemów ciepłowniczych.  
  Wymagania 

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie    

  Instalacji ogrzewa�   wodnych   i   wodnych   
  zamkni�tych   systemów ciepłowniczych. Badania 
PN-83/B-03430            Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania     

zbiorowego i u�yteczno�ci publicznej. Wymagania - wraz ze 
zmian� PN-83/B-03430/Az3:2000 

PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania  
jako�ci wody dla kotłów wodnych i zamkni�tych   obiegów 
ciepłowniczych 

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania  
  i badania dotycz�ce jako�ci wody 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor�co  
  ogólnego zastosowania 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

  PN-65/M-69013              Spawanie gazowe stali niskow�glowych i niskostopowych 
PN-EN ISO 13165:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Wyroby ze 

sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja.  

  
. 

Opracowała; in�. Maria Kluzek 


