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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zwi zanych z budow  

budynku Laboratorium Badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej 

realizowanego w ramach Podkarpackiego Parku Naukowo-Technicznego 

II etap w zakresie w!z"a cieplnego 

 

SST-S3 W#ZE$ CIEPLNY 
 

1.Wst!p 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s! wymagania 

dotycz!ce realizacji robót monta"owych w cz#$ci technologicznej, zwi!zanej z budow!: 

w#z a cieplnego centralnego ogrzewania z dwoma obiegami na c.o. i c.tech.  

w projektowanym budynku Laboratorium Badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej 

realizowanego w ramach Podkarpackiego Parku Naukowo-Technicznego II etap. 

 

1.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST 

 

Niniejsza specyfikacja b#dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj! wszystkie czynno$ci maj!ce na celu 

wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie technologicznym w#z a 

cieplnego. Obejmuj! prace zwi!zane z dostaw! materia ów, wykonawstwem  

i wyko%czeniem robót, wykonywanych na miejscu. 

 

1.2. Zakres robót obj!tych specyfikacj  techniczn  SST 

 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuj! czynno$ci umo"liwiaj!ce i maj!ce 

na celu wykonanie w#z a c.o. w zakresie technologicznym dla przedmiotowej inwestycji. 

Rozwi!zania techniczne stanowi!ce podstaw# do wykonania tych robót s! przedstawione  

w projekcie wykonawczym w#z a cieplnego.  

 

1.3. Okre$lenia podstawowe 

 

Okre$lenia podstawowe u"yte w niniejszej SST s! zgodne z obowi!zuj!cymi Polskimi 

Normami. U"yte w SST wymienione poni"ej okre$lenia nale"y rozumie& w ka"dym 

przypadku nast#puj!co: 

W#ze  cieplny to zespó  urz!dze% do: 

- przekazywania ciep a, 

- przetwarzania temperatury i ci$nienia czynnika grzewczego, 

- pomiaru i regulacji tych parametrów oraz strumienia czynnika grzewczego, 

- zabezpieczenia instalacji przed wzrostem ci$nienia i temperatury. 

Woda  sieciowa – woda wype niaj!ca sie& ciep ownicz! wysokoparametrow! przekazuj!ca 

wodzie instalacyjnej ciep o poprzez urz!dzenia w#z a cieplnego. 

Dokumentacja projektowa – opracowanie projektowe stanowi!ce samodzieln! ca o$& 

zawieraj!ce wymagane dokumenty projektowe wykonane przez osoby uprawnione. 
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1.4. Ogólne wymagania dotycz!ce robót 

 

Niniejsza specyfikacja obejmuje ca o$& robót zwi!zanych z wykonaniem w#z a cieplnego  

w zakresie technologicznym: roboty technologiczno-monta"owe, zabezpieczenia 

antykorozyjne, izolacje termiczne oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$& wykonania tych robót oraz ich zgodno$&  

z umow!, projektem wykonawczym, SST i poleceniami zarz!dzaj!cego realizacj! umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odst#pstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarz!dzaj!cego realizacj! umowy. 

 

1.5. Dokumentacja, któr! nale"y przedstawi& w trakcie budowy 

 

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawc# w trakcie budowy musi by& zgodna  

z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Dodatkowo wykonawca dostarcza& b#dzie nast#puj!ce informacje: 

1. Harmonogram i kolejno$& prac monta"owych w#z a cieplnego 

2. Rysunki robocze wymagane przez zarz!dzaj!cego realizacj! umowy 

3. 'wiadectwa jako$ci poszczególnych urz!dze% 

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów poszczególnych urz!dze% 

 

2. Materia"y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz!ce materia"ów 

 

Wszystkie zakupione przez Wykonawc# materia y i urz!dzenia, dla których normy PN i BN 

przewiduj! posiadanie za$wiadczenia o jako$ci lub atestu powinny by& zaopatrzone przez 

producenta w taki dokument. Materia y i urz!dzenia w#z a maj!ce kontakt z ciep ! wod! 

powinny posiada& Atest Higieniczny Pa%stwowego Zak adu Higieny, dopuszczaj!cy je do 

kontaktu z wod!. Inne materia y powinny by& wyposa"one w takie dokumenty na "yczenie 

zarz!dzaj!cego realizacj! umowy. 

 

2.2. Wymagania dotycz!ce stosowanych materia"ów i urz!dze% 

 

2.2.1 Wymienniki ciep a - stal nierdzewna, max. temp. pracy 165ºC, max. ci$n. 1,6 MPa 

2.2.2. Rury stalowe bez szwu walcowane na gor!co ogólnego zastosowania – ze stali R35 

wg PN-80/H-74219 

2.2.3. Rury stalowe ze szwem przewodowe – ze stali R35 wg PN-79/H-74244 

2.2.4 Armatura (wysokie parametry) – kulowa, ko nierzowa i z ko%cówkami do spawania 

- temperatura pracy - 135º C 

- ci$nienie nominalne - 1,6 MPa 

- gwarantowan! szczelno$& zamkni#cia - 100% 

2.2.5. Armatura (niskie parametry) – kulowa z gwintem wewn#trznym 

- temperatura pracy - 100º C 

- ci$nienie nominalne -1,0 MPa 

- gwarantowan! szczelno$& zamkni#cia - 100% 

 

3. Sprz!t 
3.1. Sprz#t niezb#dny do wykonania robót 

 

Roboty monta"owe w#z a mo"na wykonywa& r#cznie lub przy u"yciu dowolnego typu 

sprz#tu. Rodzaje sprz#tu u"ywanego pozostawia si# do uznania wykonawcy, po 
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uzgodnieniu z zarz!dzaj!cym realizacj! umowy. Jakikolwiek sprz#t, maszyny lub narz#dzia 

nie gwarantuj!ce zachowania wymaga% jako$ciowych robót i przepisów BIOZ zostan! 

przez zarz!dzaj!cego realizacj! umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

 

4. Transport 
4.1.Transport materia"ów 

 

Wszystkie materia y i urz!dzenia wchodz!ce w sk ad w#z a cieplnego mo"na przewozi& 

dowolnymi $rodkami transportu przewidzianymi przez producenta i zaakceptowanymi 

przez zarz!dzaj!cego realizacj! umowy. Materia y i urz!dzenia powinny by& przewo"one 

krytymi $rodkami transportu, które pozwol! unikn!& uszkodze% i odkszta ce% oraz 

przemieszczaniu ich w czasie transportu. Za adunek, transport i roz adunek materia ów 

nale"y przeprowadzi& zgodnie z przepisami BIOZ i o ruchu drogowym. 

 

5. Wykonywanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonywania robót 

 

W#ze  cieplny powinien zapewni& obiektowi budowlanemu, w którym go wykonano 

mo"liwo$& spe nienia wymaga% podstawowych dotycz!cych w szczególno$ci: 

a) bezpiecze%stwa konstrukcji 

b) bezpiecze%stwa po"arowego 

c) bezpiecze%stwa u"ytkowania 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska 

e) ochrony przed ha asem oraz drganiami 

5.2. W#ze  cieplny nale"y wykona& zgodnie z projektem wykonawczym oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

5.3. W#ze  cieplny powinien by& wykonany w oparciu o uzgodnion! z dostawc! ciep a  

i zatwierdzon! dokumentacj! techniczn!. 

5.4. Pomieszczenie w#z a cieplnego oraz jego podstawowe wyposa"enie powinno 

odpowiada& wymaganiom normy PN-B-02423. 

5.5. Przewody zasilaj!ce i powrotne czynnika grzewczego do w#z ów cieplnych nale"y 

wyposa"y& w armatur# odcinaj!c! zlokalizowan! w pomieszczeniu w#z a. 

5.6. Zabezpieczenie przy u"yciu zaworu bezpiecze%stwa przed przekroczeniem 

dopuszczalnego ci$nienia w wymiennikowym w#(le cieplnym c.o. powinno by& 

realizowane zgodnie z wymaganiami normy PN-76/B-02440 przy usytuowaniu go na 

wyj$ciu ciep ej wody z wymienników ciep a, przed armatur! odcinaj!c!. 

5.7. W#ze  cieplny c.o. nale"y wyposa"y& w uk ad pomiarowy ciep a, uk ad regulacji 

temperatury ciep ej wody u"ytkowej (regulacja sta owarto$ciowa) oraz ogranicznik 

temperatury bezpiecze%stwa STB. 

5.8. Uk ady automatycznej regulacji w#z a nale"y montowa& zgodnie z DTR producentów 

poszczególnych urz!dze%. 

5.9 Armatura zamontowana w w#(le po stronie wysokich parametrów powinna odpowiada& 

warunkom pracy (ci$nienie, temperatura ) instalacji w której jest zainstalowana. Armatura 

winna spe nia& nast#puj!ce wymogi: 

- by& stosowana w ciep ownictwie, 

- by& armatur! kulow! wykonan! ze stali w#glowej z ko%cówkami do spawania lub 

ko nierzow!, 

- temperatura pracy - max do 150 ºC, 

- ci$nienie nominalne PN 1,6 MPa, 
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- posiada& certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia i atesty. 

5.10. Zabezpieczenie antykorozyjne przewodów i innych elementów w#z ów powinno by& 

wykonane w zakresie i sposób podany w projekcie wykonawczym w#z a cieplnego. 

5.11. Izolacja cieplna – ruroci!gi w#z a cieplnego, wymienniki ciep a nale"y izolowa& 

cieplnie zgodnie z norm! PN-B-02421:2000, po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych 

prób szczelno$ci, zabezpieczenia antykorozyjnego potwierdzaj!cych wykonania 

powy"szych robót protokó em odbioru robót. Materia  izolacji cieplnej winien posiada& 

certyfikat lub deklaracj# zgodno$ci z PN ewentualnie aprobat# techniczn!. Zastosowany 

materia  izolacyjny powinien charakteryzowa& si# wspó czynnikiem 

przewodzenia ciep a, nie wi#kszym ni" 0,05W/m K. Grubo$& izolacji, rodzaj p aszcza 

os aniaj!cego powinny by& zgodne z projektem wykonawczym w#z a cieplnego. 

 

6. Kontrola jako%ci robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako$ci robót 

 

- Przy wykonywaniu robót nale"y stosowa& wyroby budowlane dopuszczone do obrotu  

i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z obowi!zuj!cymi przepisami. 

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s! 

w a$ciwie oznaczone wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak 

bezpiecze%stwa, wyroby, dla których dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat 

zgodno$ci lub deklaracj# zgodno$ci z Polsk! Norm! lub aprobat! techniczn!. 

6.2. Wymagana jako$& materia ów powinna by& potwierdzona przez producenta przez 

za$wiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorz#dnym dokumentem. 

6.3. Odbiór materia ów i urz!dze% w#z a powinien obejmowa& zgodno$& z dokumentacj! 

projektow! oraz sprawdzenie w a$ciwo$ci technicznych tych materia ów z wystawionymi 

atestami wytwórcy. 

6.4.Nie dopuszcza si# stosowania materia ów, których w a$ciwo$ci nie odpowiadaj! 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

6.5.Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by& ka"dorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

 

Po zako%czeniu robót monta"owych w#z a cieplnego nale"y dokona& jego obmiaru. Obmiar 

powinien by& wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj#tymi  

w kosztorysowaniu. Ilo$& robót okre$la si# na podstawie projektu wykonawczego  

z uwzgl#dnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych 

przez projektanta i sprawdzonych na budowie. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi s!: 

1 szt. - ilo$& urz!dze% i armatury w#z a cieplnego 

1 mb - ilo$& metrów bie"!cych ruroci!gów 

1 m2 - ilo$& powierzchni zabezpieczenia antykorozyjnego ruroci!gów i izolacji termicznej. 

 

8. Odbiory robót 
8.1. Odbiór techniczny cz#$ciowy 
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8.1.1. Odbiór techniczny cz#$ciowy w#z a cieplnego obejmuje elementy i urz!dzenia, 

których badania nie mog! by& wykonane przy odbiorze technicznym ko%cowym (tzw. prace 

zanikaj!ce) oraz je"eli dalsze roboty b#d! wykonywane przez innych pracowników. 

8.1.2. Po dokonaniu odbioru technicznego cz#$ciowego w#z a cieplnego nale"y sporz!dzi& 

protokó  stwierdzaj!cy jako$& wykonania robót oraz potwierdzaj!cy ich przydatno$& do 

prawid owego funkcjonowania w#z a. W protokóle nale"y jednoznacznie identyfikowa& 

miejsca i zakres robót obj#tych odbiorem. 

Dokonanie odbioru technicznego cz#$ciowego powinno by& potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 

 

8.2. Odbiór techniczny ko%cowy 

 

8.2.1. Odbiór techniczny ko%cowy w#z a cieplnego nale"y przeprowadzi& po spe nieniu 

nast#puj!cych warunków: 

- zako%czeniu wszystkich robót monta"owych w#z a  !cznie z wykonaniem izolacji cieplnej 

- przep ukaniu, nape nieniu wod! i odpowietrzeniu. 

- zako%czeniu uruchomienia w#z a cieplnego obejmuj!cego regulacj# zapewniaj!ca 

uzyskanie za o"onych parametrów czynnika grzejnego (temperatura, przep yw, ci$nienie) 

- dokonania ruchu próbnego w#z a. 

8.2.2. W ramach odbioru ko%cowego nale"y dokona&: 

- sprawdzenia zgodno$ci wykonania w#z a cieplnego z projektem wykonawczym 

- sprawdzeniu protoko ów zawieraj!cych wyniki bada% odbiorczych. 

8.2.3. Odbiór techniczny ko%cowy nale"y zako%czy& protokolarnym przej#ciem w#z a 

cieplnego do u"ytkowania. 

8.2.4. Podstaw! odbioru ko%cowego stanowi! nast#puj!ce dokumenty: 

a) projekt wykonawczy w#z a cieplnego (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  

i uzupe nieniami dokonanymi w czasie budowy). 

b) dziennik budowy. 

c) potwierdzenia zgodno$ci wykonania w#z a cieplnego z projektem wykonawczym, 

warunkami pozwolenia na budow# i przepisami. 

d) protokó y odbiorów technicznych cz#$ciowych. 

e) dokumenty dopuszczaj!ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano w#ze  ciep owniczy. 

f) dokumenty wymagane dla urz!dze% podlegaj!cych odbiorom Dozoru Technicznego. 

g) instrukcje obs ugi, gwarancje wbudowanych wyrobów. 

h) instrukcj# obs ugi w#z a cieplnego. 

 

9. Podstawa p"atno%ci 

 
Podstaw! p atno$ci s! ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 

przez wykonawc# przedmiarze robót, a zakres czynno$ci obj#tych cen! okre$lony jest w ich 

opisie. 

 

10. Przepisy i dokumenty zwi zane 
10.1. Zwi!zane normatywy 

 

WTW i O Robót Budowlano-Monta"owych Tom II – Instalacje Sanitarne i Przemys owe 

1. Rozdzia  9 - W#z y cieplne 
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2. Rozdzia  14 – Izolacje termiczne 

3. Rozdzia  15 – Izolacje antykorozyjne 

10.2. Zalecane normy: 

PN-B-02423: 1999+Ap 1:2000 Ciep ownictwo. W#z y ciep ownicze. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie ogrzewa% wodnych 

systemu zamkni#tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna przewodów ,armatury  

i urz!dze%. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-80/H 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor!co ogólnego zastosowania. 

PN-79/H 74244 Rury stalowe ze szwem, przewodowe. 

PN-ISO 7005-1 :2000 Ko nierze metalowe. Ko nierze stalowe. 

PN-88/M- 42304 Ci$nieniomierze wska(nikowe zwyk e z elementami spr#"ystymi. 

PN-85/M- 53820 Termometry przemys owe. Wymagania i badania. 

PN-70/H- 97051 Ochrona przed korozj!. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i "eliwa 

do malowania. Ogólne wytyczne. 

PN-70/H- 97052 Ochrona przed korozj!. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa  

i "eliwa do malowania . Ogólne wytyczne. 

PN-71/H- 97053 Ochrona przed korozj!. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne. 

PN-M-69012: 1997 Spawane po !czenia kró&ców i odga #zie%. Kszta ty z !czy spawanych. 

PN-70/N- 01270.01 Wytyczne znakowania ruroci!gów. Postanowienia ogólne. 

PN-70/N- 01270.03 Wytyczne znakowania ruroci!gów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesy anych czynników. 

 

11. Inne dokumenty 

 
-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru W#z ów Ciep owniczych opracowanie - 

Centralny O$rodek 

Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej - INSTAL, zeszyt nr 8 Warszawa 2003r. 

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodoci!gowych opracowanie - 

Centralny 

O$rodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, zeszyt nr 7 Warszawa 

2003r. 

-Wytyczne Techniczno-Eksploatacyjne do projektowania w#z ów cieplnych 

indywidualnych w systemie ciep owniczym miasta Rzeszowa (opracowanie MPEC- 

Rzeszów ). 

 

UWAGI KO&COWE 
 

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporz dzenia oferty na 

wykonanie projektowanych instalacji sanitarnych. W celu sporz dzenia 

oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna' si! z projektem instalacji 

sanitarnych oraz z przedmiarem robót.  
 

 

                                                                                                             Opracowa  :  
                                                                                                             mgr in". W. Szymczak 

                                                                                                             nr uprawnie%: S-64/94 


