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1. Wstęp 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót dotyczących demontażu instalacji wod-kan, c.o. oraz montażu instalacji 
wod-kan, centralnego ogrzewania, urządzeń technologicznych kotłowni na paliwo stałe, 
instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz klimatyzacji dla inwestycji „przebudowa, 
rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wiejskiego domu towarowego dla 
potrzeb centrum usług społecznościowych w Janowie”, przy Placu Grunwaldzkim 9, na 
działce o nr ewid. 130, obręb Janów 240403_2.0006. 

 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji wymienionych w punkcie 1.1. robót. 
 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu demontaż instalacji wod-kan, c.w.u., c.o. oraz montaż instalacji wod-kan, c.w.u., 
c.o., technologii kotłowni na paliwo stałe, instalacji wentylacji oraz kliamtyzacji zgodnie z 
pkt. 1.1. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem poniższych robót wraz 
z kodami CPV: 

 Roboty w zakresie instalacji budowlanych – kod CPV 45300000-0 
 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne – kod CPV 

45330000-9 
 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne – kod CPV 45332000-3 
 Roboty instalacyjne hydrauliczne – kod CPV 45332200-5 
 Roboty instalacyjne kanalizacyjne – kod CPV 45332300-6 
 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych- kod CPV 45332400-7 
 Instalowanie centralnego ogrzewania – kod CPV 45331100-7 
 Izolacja cieplna - kod CPV 45321000-3 
 Instalowanie wentylacji – kod CPV 45331210-1 
 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – kod CPV 

45331200-8 
 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych – kod CPV 45331220-4 

 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem poniższych robót: 
 

 Demontaż istniejącej instalacji wody zimnej i c.w.u., 
 Demontaż istniejących przyborów sanitarnych, 
 Demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej, 
 Demontaż istniejących pieców kaflowych, 
 Montaż instalacji wody zimnej i ciepłej, 
 Montaż instalacji solarnej, 
 Montaż przyborów sanitarnych, 
 Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej, 
 Montaż grzejników, 
 Montaż instalacji centralnego ogrzewania, 
 Montaż instalacji w kotłowni, 
 Montaż wentylatorów wyciągowych, 
 Montaż instalacji klimatyzacji. 
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1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz wytycznymi. 
   
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność ze ST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 

  

1.5.1. Wymogi formalne 
 Wykonanie robót winno być zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. 

 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni dokładnie 

zaznajomić się z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w 
sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami opracowania przed przystąpieniem 
do robót.  

 
2. Materiały 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodne z wymogami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Materiały użyte do budowy 
powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, w 
przypadku braku normy, aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki 
certyfikacyjne, które powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. Zakres 
aprobat posiadanych przez stosowne materiały musi odpowiadać wymaganiom dla 
poszczególnych rodzajów materiałów instalacyjnych. W szczególności rury mające 
kontakt z wodą pitną powinny odpowiadać wymaganiom PZH.  

 
2.1.1. Instalacja wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji c.w.u. 

Do wykonania wewnętrznej instalacji wody stosuje się następujące materiały:  
 Instalacja z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego, z wkładką 

antydyfuzyjną. Rury łączone będą poprzez zaprasowywanie. 
 Izolacja termiczna pianką polietylenową gr. 20mm, 30mm instalacji wody ciepłej 

oraz cyrkulacji c.w.u. 
 Izolacja termiczna pianką polietylenową gr. 9mm instalacji wody zimnej. 
 Tuleje ochronne w przejściach przez przegrody budowlane. 
 Baterie i osprzęt-według projektu. 
 

Do wykonania zewnętrznej instalacji wody stosuje się następujące materiały:  
 Rury PE HD SDR 11 Φ 40mm 
 Zestaw wodomierzowy umieszczony w istniejącej studzience wodomierzowej: 

 Zawór odcinający DN32 
 Wodomierz 6,3m3/h DN25 (na konsoli mocującej) 
 Zawór odcinający ze spustem DN32 
 Filtr siatkowy DN32 
 Zawór antyskażeniowy EA DN32 
 Zawór odcinający DN32 

 Taśma lokalizacyjna koloru niebieskiego.  
 Kruszywa na podsypkę i obsypkę – piach.  
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Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych uszkodzeń. 

 
2.1.2. Instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej 
 Ciepła woda przygotowywana będzie w multiwalentnym zbiorniku buforowym z 

wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o poj. 300l, zasilany z kotła na biomasę. 
 Zabezpieczenie instalacji c.w.u. będzie stanowił zawór bezpieczeństwa typu 2115 

3/4” 6 bar  oraz naczynie przeponowe o pojemności nominalnej 25l. 
 W celu ograniczenia strat wody oraz komfortu użytkowania należy wykonać 

instalację cyrkulacji c.w.u., której praca wymuszona będzie pompą cyrkulacyjną z 
regulacją czasową. 

 Rurociągi instalacji grzewczej przygotowania c.w.u. wykonać z rur 
wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wkładką antydyfuzyjną, 
łączonych poprzez zaprasowywanie. 

 Armatura instalacji grzewczej przygotowania c.w.u. to zawory kulowe 
gwintowane do 100°C i 0,6 bar. 

 
2.1.3. Instalacja solarna 

Do wykonania wewnętrznej instalacji solarnej stosuje się następujące materiały:  
 Kolektory cieczowe płaskie o łącznej powierzchni absorpcji 11,0m2.  
 Wsporniki kolektorów instalacji solarnej z możliwością regulacji kąta nachylenia 

do max. 45° 
 Grupa pompowa ze sterowaniem wraz z naczyniem przeponowym pojemności 35l 
 Rurociągi instalacji obiegu solarnego wykonywać z rur i kształtek miedzianych 

łączonych za pomocą lutowania twardego.  
 Izolacja termiczna prefabrykowana z pianki kauczukowej syntetycznej grubości 

30mm. 
 Płaszcz ochronny z blachy stalowej ocynkowanej do zabezpieczenia izolacji 

przewodów instalacji solarnej zlokalizowanych na dachu budynku. 
 

2.1.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Do wykonania wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące 
materiały:  

 Rurociągi instalacji wewnątrz budynku z rur PCV łączonych na wcisk i uszczelkę 
gumową. Piony kanalizacyjne uzbroić w rewizje. 

 Zakończenie pionów kanalizacyjnych w postaci rur wywiewnych wyprowadzonych 
ponad połać dachową. 

 Przybory sanitarne. 
 

Do wykonania zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące 
materiały:  

 Rury i kształtki kanalizacyjne z litego PVC SDR34 kl. S8 z kielichami o śr. 
160/4,7mm. 
 Studzienki z tworzywa sztucznego Ø425 mm z włazem żeliwnym klasy D400. 
 Armatura zgodna z Dokumentacją Projektową.  
 Taśma lokalizacyjna koloru brązowego.  
 Kruszywa na podsypkę i obsypkę – piach.  

 
Studzienki rewizyjne w wykonaniu z PE, PP lub PVC winny posiadać aktualną 

aprobatę techniczną oraz być zamontowane w sposób gwarantujący ich całkowitą 
szczelność przed infiltracją wód gruntowych. Stosowanie rur PVC-U ze spienionym 
rdzeniem jest niedopuszczalne.  
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Ponadto studnia montowana na sieci kanalizacyjnej winna być: 
- wyposażona fabrycznie (dotyczy studni PE i PVC) w prawidłowo wykonaną kinetę tj. taką 
która posiada wloty i wyloty kanałów wykonane pod prawidłowym kątem, ze starannie 
wykonanymi korytami przepływowymi i ze spadkami wynikającymi dokładnie z 
dokumentacji technicznej z uwzględnieniem warunków lokalizacyjnych sprawdzonych 
uprzednio przez Wykonawcę w terenie, 
- wyposażona fabrycznie w zabezpieczenia (wzmocniona konstrukcja) przed jakimkolwiek 
odkształceniem (jakiegokolwiek przekroju studni) wywołanym działaniem sił parcia gruntu 
lub wody gruntowej na jej powierzchnię, 
- zamknięta włazem żeliwnym o nośności zgodnie z wymaganiami wynikającymi z  
dokumentacji technicznej, zamontowanym zgodnie z wytycznymi producenta systemu 
studni,  

 
Wszystkie wymienione materiały należy składować zgodnie z wytycznymi ich producentów 
i obowiązującymi przepisami.  

 
2.1.5. Instalacja centralnego ogrzewania i kotłownia na biomasę 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania stosuje się następujące materiały: 
 Instalacja z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego, z wkładką 

antydyfuzyjną. Rury łączone będą poprzez zaprasowywanie. 
 Obieg dwururowy, w systemie trójnikowym. 
 Aparaty grzejne: 

 grzejniki płytowe, 
 Izolacja termiczna pianką polietylenową gr. 20mm, 30mm instalacji c.o. 

 
 Armatura instalacji grzewczej: 

 Zawór termostatyczny kątowy, 
 Zawór odcinający kątowy, 
 Zawór trójdrogowy z siłownikiem, 
 Zawory kulowe odcinające PN16, 
 Zawory zwrotne, 
 Filtry siatkowe, 
 Manometry, termometry, 

 
 Pompy instalacji grzewczej: 

 Elektronicznie regulowana pompa kotłowa. 
 Elektronicznie regulowana pompa obiegowa c.o. 
 

 Kocioł grzewczy o mocy 30kW na biomasę (pellet) wraz z zasobnikiem pelletu o 
pojemności 500l z podajnikiem. 

 Multiwalentny zbiornik buforowy o pojemności 750l z wbudowanym zasobnikiem 
c.w.u. o pojemności 300l z wężownicą do podłączenia układu solarnego. 

 
 Zabezpieczenie instalacji c.o.: 

 Naczynie przeponowe o pojemności 140dm3 
 Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 dn1/2" 3 bary, 
 

 Zawór zabezpieczenia termicznego kotła w skład którego wchodzą zawór 
zwrotny, reduktor ciśnienia, sterowany termicznie zawór napełniający i 
wyrzutowy oraz czujnik temperatury kotła z kapilarą 

 Zawór napełniania instalacji co z zaworem antyskażeniowym typ CA 
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2.1.6. Instalacja wentylacji 
Do wykonania wewnętrznej instalacji wentylacji stosuje się następujące materiały:  

 Nawiewniki okienne montowane na wysokości min 2m nad poziomem posadzki 
 Kratki transferowe w drzwiach do pomieszczeń sanitariatów  
 Wentylatory wywiewne łazienkowe o wydajności 50m3/h załączane włącznikiem 

światła  
 Nasady kominowe wspomagania ciągu grawitacyjnego 
 Wentylatory wyciągowe dachowe do przewietrzania  

Lokalizacja urządzeń wspomagających wentylację grawitacyjną zgodnie z częścią 
rysunkową opracowania. 

 
2.1.7. Instalacja klimatyzacji 

Do wykonania wewnętrznej instalacji klimatyzacji stosuje się następujące materiały: 
 Klimatyzatory ścienne – jednostki wewnętrzne systemu Multi Split o mocach wg 

części rysunkowej opracowania  
 Jednostka zewnętrzna o mocy 25kW 
 Rurociągi instalacji klimatyzacji wykonać z rur i kształtek miedzianych w izolacji 

termicznej 
 Rurociągi odprowadzenia skroplin wykonać z rur i kształtek z polipropylenu o 

połączeniach kołnierzowych.  
 Sterowniki ścienne (piloty przewodowe) do regulacji temperatury chłodzonych 

pomieszczeń 
 

2.2.  Składowanie materiałów 
  Urządzenia i armaturę należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w 
magazynach zamkniętych. W przypadku składowania na budowie rur z tworzyw 
sztucznych w szczególności z PVC i PEX, powinny one być zabezpieczone przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura 
w miejscu składowania nie powinna przekraczać 40°C. 
  W przypadku dłuższego składowania rur powinny one zostać umieszczone w 
pomieszczeniach zamkniętych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywać w 
sposób szczelny, uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 
  Składowanie powinno odbywać się na równym podłożu na podkładach i przekładkach 
drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokości 1,2m. 
  Kształtki, złączki i inne materiały małogabarytowe powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, zapewniający zachowanie jakości i przydatności do dalszego 
zastosowania. 
 
2.3.  Odbiór materiałów na budowie 
  Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego oraz z atestem zgodności z normą. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzać pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny. W razie stwierdzenia wad 
lub powstania wątpliwości, co do ich jakości należy przed wbudowaniem poddać je 
badaniom. 
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3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania 
robót budowlanych 
 
3.1.  Sprzęt do wykonania instalacji sanitarnych 
  Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inwestora, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
  Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i terminie przewidzianym umową. 
  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
  Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopię dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 
4. Transport 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jednie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i własności przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym 
umową. 
  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie na bieżąco, na własny koszt likwidował 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

Urządzenia, armatura, grzejniki powinny być przewożone w fabrycznych 
opakowaniach. Materiały podczas przewożenia powinny być zabezpieczone przed 
przypadkowym przesunięciem lub uszkodzeniem. 
 
4.1.  Transport rur 
 Rury transportowane muszą być samochodami o odpowiedniej wysokości burd oraz 
zabezpieczone pasami. Z uwagi na własności fizyczne i mechaniczne rur z tworzyw 
sztucznych należy podczas ich transportu zachować dodatkowe wymagania: 

 Przewóz powinien odbywać się w przedziale temp. od -5°C do 30°C, przy czym 
powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych i 
bliskich zera ze względu na wysoką kruchość tworzywa. 

 Wysokość transportowanego przez samochód ładunku nie powinna przekraczać 
1m. 

 Rury powinny być zabezpieczone przed występującymi czasie transportu 
zarysowaniami przez podłożenie tektury falistej. 

 Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia.  
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5. Wykonanie robót 
 

5.1.  Roboty demontażowe 
Do rozbiórki instalacji można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te 

instalacje zostały odłączone od instalacji zasilających. Roboty rozbiórkowe należy 
rozpocząć od demontażu armatury i urządzeń. Po demontażu wszystkich urządzeń 
instalacyjnych można przystąpić do demontażu rurociągów. Stalowe rury instalacji należy 
przecinać palnikami lub tarczą. Nie przewiduje się dalszego wykorzystania 
zdemontowanych rur. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do 
składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki.  

 
5.2.  Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na posadzkach i 
ścianach przebieg rurociągów oraz lokalizację projektowanych urządzeń. Podstawą 
wytyczenia trasy przewodów wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, 
centralnego ogrzewania oraz technologii kotłowni jest dokumentacja projektowa. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy wykonać otwory i przejścia przez 
przegrody budowlane. 
 
5.3.  Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem 
dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego. Przekopy kontrolne 
należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, pod nadzorem 
zainteresowanych instytucji (przedstawicieli właścicieli uzbrojenia). Skrzyżowania z 
kablami energetycznymi wykonać zgodnie z normami: PN/E-05125; PN-75/E-05100. 

  Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. Piasek 
na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100. 

Wykopy należy prowadzić zgodnie z organizacją robót i odwodnieniem na czas 
budowy, zaproponowanymi przez Wykonawcę i przedłożonymi do zatwierdzenia 
Inżynierowi robót. Organizacja tych robót musi uwzględniać wszystkie warunki, w jakich 
wykonywane będą roboty ziemne. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

 przygotować i oczyścić teren. 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna 
wykopu: 

 warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów i posadowieniem obiektów, 

 w przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a 
zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć 
się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji, 

 w przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji 
projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast 
powiadomić Inżyniera oraz odpowiednie służby i instytucje, 

 przy wykonywaniu wykopów umocnionych o ścianach pionowych należy 
stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736, rozstaw rozparcia 
lub podparcia powinien by dostosowany do występujących warunków, 

 należy prowadzić ciągłą kontrole stanu obudowy, w szczególności rozparcia 
lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (obudowa powinna 
wystawać co najmniej 15 cm ponad poziom terenu), 

 należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w 
odległości co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 
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 jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnia się warunki kurzawkowe, to należy 
natychmiast przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i 
przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne, 

 obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie 
zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać, 

 w przypadku natrafienia na istniejące ciągi drenarskie w/w układ drenów 
należy odtworzyć, 

 dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem 
przewodu ustalonym w dokumentacji projektowej. 

Zgodnie z wytycznymi PN-EN 1610:2002 minimalna szerokość wykopu 
oszalowanego powinna wynosić dla rurociągów o średnicy zewnętrznej (OD) DN £ 225mm 
OD+0,40m, 
W podanej wielkości OD+x, x/2 jest równe minimalnej przestrzeni roboczej między rurą 
a ścianą wykopu lub jego oszalowaniem. Natomiast szerokość wykopów dla montażu 
obiektów na sieci jakimi będą studzienki kanalizacyjne winna zapewnić z każdej strony 
zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pomiędzy zewnętrzną ich 
krawędzią a obudową wykopu co najmniej 0,5m. 

Minimalna szerokość wykopu w zależności od głębokości wykopu zgodnie z 
wymogami PN-EN 1610:2002 powinna wynosić co najmniej: 
Głębokość wykopu [m]  Minimalna szerokość wykopu [m] 

< 1,0  nie określa się 

1,0-1,75 0,8 

1,75-4,0 0,9 

Jednocześnie zgodnie z wytycznymi instrukcji montażowych zalecana szerokość wykopów 
o ścianach umocnionych dla montażu rurociągów z rur PE o średnicy do d=200mm 
powinna wynosić 0,80m (minimalna wymagana odległość pomiędzy obudową wykopu a 
zewnętrzną ścinką rurociągu z każdej jego strony co najmniej 0,3m). Przy wykonywaniu 
wykopów w gruntach mokrych podaną szerokość należy zwiększyć o 10cm. 

W każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części 
wykopu. Podczas trwania robót montażowych powinno się przynajmniej przed 
rozpoczęciem sprawdzić sztywność zabitych rozpór. Rozdeskowanie ścian wykopu 
powinno następować z zachowaniem ostrożności równocześnie z zasypką, ze względu na 
możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

Nadmiar ziemi z urobku wraz z gruzem i podbudową należy odwieść na miejsce 
wyznaczone przez Inwestora. Roboty ziemne wykonywać mechanicznie i ręcznie. Po 
wykonaniu wykopu pod rurociągi dno wykopu należy oczyścić z kamieni, gruzu itp. i 
wykonać podsypkę z piasku grubości 20cm. Ułożone w wykopie rury należy do wysokości 
30 cm ponad wierzch rury zasypać warstwą piasku na mokro. Pod nawierzchnią asfaltową 
całość wykopu zasypać piaskiem. Warstwy piasku należy zagęszczać warstwowo z 
zachowaniem odpowiedniej warstwy ochronnej nad rurą (zależnie od używanego sprzętu i 
wskazówek producenta rur). Zasypkę należy ubić do około 98% zagęszczenia. 
Zasypywanie rur należy wykonywać przy możliwie najniższych temperaturach dodatnich 
(rano lub wieczorem). Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom 
projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z 
zewnątrz. Grunt przeznaczony do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących 
uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę gruntu należy 
przeprowadzić zgodnie z pkt.8 normy PN-B-10736.   
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
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 sprawdzanie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 sprawdzanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 

podłoża z kruszywa mineralnego, 
 sprawdzanie prawidłowości ułożenia przewodów. 

 
5.4.  Roboty montażowe 
 Technologia układania instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego 
ogrzewania, technologii kotłowni, instalacji solarnej oraz klimatyzacji powinna zapewnić 
utrzymanie trasy zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
5.4.1. Montaż wewnętrznej instalacji wodociągowej 

a)  Montaż rurociągów 
Przewody wodociągowe wewnątrz budynku powinny być układane: 

 na ścianach wewnętrznych budynku, 
 w układzie prostopadłym lub równoległym do najbliższych ścian, ze spadkiem 

umożliwiającym odwodnienie i odpowietrzenie poszczególnych odcinków 
instalacji, 

 w bruzdach, 
 piony umieszczone w bruzdach powinny mieć izolacje powietrzną dookoła 

rury. 
 
 Instalacja wody prowadzona będzie: 
 w bruzdach ściennych,  
 na ścianach budynku, 
 pod stropem. 

 
b)  Wykonanie izolacji termicznej 

 Należy wykonać izolację termiczną na wszystkich przewodach wody ciepłej, cyrkulacji 
c.w.u, oraz na przewodach wody zimnej. 
 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

 Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać 
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, 
styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy 
użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

 Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w 
dokumentacji technicznej więcej niż o –5 do +10mm. 

  
5.4.2. Montaż wewnętrznej instalacji solarnej 

 Zamontować na południowej połaci dachu cztery kolektory cieczowe płaskie o łącznej 
powierzchni absorpcji 8,5m2. Panele należy zamontować na wspornikach z zachowaniem 
30° kąta nachylenia.  
 Przejście rurociągów instalacji przez dach zabezpieczyć na wypadek przeciekania wód 
deszczowych. Przewody instalacji solarnej zaizolować a przewody zlokalizowane na dachu 
dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
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 Wykonać podłączenie instalacji solarnej do multiwalentnego zbiornika buforowego 
zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika. W kotłowni zamontować grupę pompową, 
naczynie przeponowe oraz sterowanie układu solarnego. 
 
  Wszystkie zastosowane urządzenia technologiczne, armatura, rury oraz izolacje 
termiczne muszą posiadać dopuszczenia do stosowania na rynku krajowym oraz 
niezbędne atesty. Zabezpieczenie kotła i instalacji technologicznych wykonać zgodnie z 
obowiązującymi Polskimi Normami, instrukcją producentów oraz ewentualnymi 
wymaganiami szczegółowymi (atest Urzędu Dozoru Technicznego). 
 

5.4.3. Montaż wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 
 Prowadzenie instalacji powinno być zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 
„Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
 

a) Przewody instalacji kanalizacyjnej 
 Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do 
przepływu ścieków. Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze 
powyżej 0°. Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej 
i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. 
Minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1m 
mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy 
zastosować izolację termiczną. Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach 
albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne 
wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez 
ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej 
powinna być zastosowana wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale 
stan plastyczny. Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem 
poślizgowym na bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. 
Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 
10mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów. 
 

b) Podejścia 
 Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone 
oddzielnie lub mogą łączyć się dla kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności 
zamknięć wodnych. Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących 
podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów; 
powinny wynosić minimum 2%. 
 

c) Piony 
 Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie 
powinna być mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna 
średnica pionu wynosi 0,05 m, dla pionów prowadzących ścieki z misek ustępowych 
0,10m. Zgodnie z Dokumentacją Projektową piony kanalizacji należy obudować i ocieplić 
w celu wygłuszenia. 
 

d) Przewody odpływowe (poziomy) 
 Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura 
nie spada poniżej 0°C powinny być ułożone na takiej głębokości, aby odległość liczona od 
poziomu podłogi do powierzchni rury wynosiła 0,3m. W uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się stosowanie mniejszych głębokości pod warunkiem zabezpieczenia 
przewodów przed uszkodzeniem. Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewody 
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kanalizacji należy prowadzić pod posadzką lub w bruzdach ściennych. Rozprowadzenia do 
poszczególnych przyborów należy wykonać od dołu, a przewody zabudować. 
 

e) Mocowanie przewodów 
 Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. 
Powinny one mocować przewody pod kielichami. 
Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych przedstawia poniższa tabela. 
 

Średnica przewodu 
[mm] 

Rozstaw 
[m] 

50-110 1,0 
>110 1,25 

 
 Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno 
mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie 
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. 
Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. 

 
 

f) Kominki wywiewne 
 Przewody spustowe powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokości 
od 0,4 do 1,0 m ponad dach, w taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi 
prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 
4,0 m. Rur wywiewnych nie powinno się wprowadzać do przewodów wentylacyjnych z 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych. 
Jedna rura wentylacyjna może obsługiwać kilka pionów. Przekrój takiej rury nie powinien 
być mniejszy niż 2/3 sumy przekrojów wentylowanych przez nią pionów. 
 
 Użyte do wykonania instalacji przybory sanitarne i urządzenia muszą posiadać 
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbędne atesty.  

  
5.4.4. Montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 
Przewody należy prowadzić w bruzdach ściennych, natomiast w kotłowni przewody 

prowadzić po powierzchni ścian. 
a)  Montaż rurociągów 

 Rurociągi łączone będą zgodnie z „Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” 

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

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

 Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 
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 Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% 
w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami 
zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
Mocowanie przewodów i odległości pomiędzy podporami zgodnie z wymogami 
producenta rur. 

 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 
żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 
należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 
powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 
powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za 
pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

 Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za 
pomocą uchwytów umieszczonych w odległościach zgodnych z wymogami 
producenta rur, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co 
najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za 
pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych 
tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 
 

b)  Montaż grzejników 
 Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do 

powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu 
powinna wynosić co najmniej 110mm. 

 Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
– zawieszenie grzejnika, 
– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

 Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja 
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac 
wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli 
opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć 
przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po 
zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

 Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z 
grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. 
Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub 
zniszczenie powłoki lakierniczej. 
 

c)  Wykonanie izolacji termicznej 
 Przewody należy zaizolować termicznie pianką polietylenową w zależności od 

średnicy przewodów gr. 20 mm, 30mm i o grubości równej średnicy wewnętrznej 
rury. 

 Instalacje prowadzone w kotłowni należy zaizolować termicznie pianką 
polietylenową gr. 20 mm, 30 mm. 30mm i o grubości równej średnicy 
wewnętrznej rury. 
 

a)  Równoważenie instalacji 
 Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić regulację hydrauliczną instalacji 

centralnego ogrzewania 
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5.4.5. Montaż kotłowni na paliwo stałe (wbudowana) 
 Kotłownia wbudowana na biomasę zlokalizowana będzie w piwnicy budynku. 
Kotłownia zasilać będzie wewnętrzną instalacje centralnego ogrzewania w budynku 
Centrum Usług Społecznościowych w Janowie. Kotłownie należy wykonać zgodnie z 
Polskimi Normami, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwo 
stałe” oraz wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń.  
 Konieczne jest również ścisłe powiązanie technologii kotłowni z warunkami 
wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecień 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(DZ. U nr 75 poz. 690), z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 21 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). 
  Wszystkie zastosowane urządzenia technologiczne, armatura, rury oraz izolacje 
termiczne muszą posiadać dopuszczenia do stosowania na rynku krajowym oraz 
niezbędne atesty. Zabezpieczenie kotła i instalacji technologicznych wykonać zgodnie z 
obowiązującymi Polskimi Normami, instrukcją producentów oraz ewentualnymi 
wymaganiami szczegółowymi (atest Urzędu Dozoru Technicznego).  
 W trakcie wykonywania i odbioru kotłowni szczególną uwagę należy zwrócić na 
zapewnienie prawidłowej wentylacji grawitacyjnej nawiewnej i wywiewnej pomieszczenia 
kotłowni i składu opału.  
 Odbiór kotłowni powinien zostać poprzedzony co najmniej 24-godzinna próbą pracy 
na gorąco, dokonaniem regulacji i sprawdzeniem działania urządzeń. Potwierdzenie 
działania wymaga formy pisemnej. Protokół powinien zawierać wszystkie kwestie 
związane z prawidłowym i bezpiecznym działaniem kotłowni, w tym również kwestię 
zabezpieczenie p.poż., właściwej wentylacji i ergonomii ustawienia urządzeń. 
 Układy zasilania i sterowania pracą urządzeń kotłowni należy zabudować w tablicy 
sterującej, która stanowi kompletny wyrób i jest dostarczana przez dostawcę kotła jako 
jego wyposażenie. 

 
5.4.6. Montaż urządzeń wentylacji grawitacyjnej 

 Wentylatory wyciągowe łazienkowe montować w pomieszczeniach sanitarnych w 
najwyższym miejscu pod stropem z podłączeniem do istniejących kanałów wentylacji 
grawitacyjnej za pomocą okrągłych kanałów typu SPIRO 100mm. 
 Kanały Spiro obudować płytami g-k. 
 Zgodnie z częścią rysunkową opracowania zamontować dwie nasady kominowe do 
wspomagania ciągu grawitacyjnego średnicy 160mm oraz wentylatory dachowe do 
przewietrzania dwóch pomieszczeń. 
 W drzwiach pomieszczeń sanitarnych zamontować kratki transferowe w najniższej 
części drzwi. W oknach zamontować nawietrzaki na wysokości minimum 2,0m nad 
poziomem posadzki. 
  Wszystkie zastosowane urządzenia technologiczne, armatura, rury oraz izolacje 
termiczne muszą posiadać dopuszczenia do stosowania na rynku krajowym oraz 
niezbędne atesty. Zabezpieczenie kotła i instalacji technologicznych wykonać zgodnie z 
obowiązującymi Polskimi Normami, instrukcją producentów oraz ewentualnymi 
wymaganiami szczegółowymi (atest Urzędu Dozoru Technicznego). 
 

5.4.7. Montaż wewnętrznej instalacji klimatyzacji 
 Jednostki wewnętrzne montować pod stropem pomieszczeń klimatyzowanych. 
Przewody chłodnicze układać w bruzdach ściennych, na ścianach budynku lub pod 
stropem. 
 Zamontować sterowniki ścienne (piloty przewodowe) dla każdego z chłodzonych 
pomieszczeń na wysokości od posadzki zalecanej przez producenta. 
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 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od 
grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
 Jednostkę zewnętrzną zamontować na dachu dobudowywanej klatki schodowej na 
konstrukcji wsporczej i podkładkach antywibracyjnych. 
 Przewody instalacji chłodniczej zaizolować a przewody zlokalizowane na dachu 
dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 Wykonać instalacje odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych i włączyć do 
pionów kanalizacyjnych z zastosowaniem syfonów. 
  Wszystkie zastosowane urządzenia technologiczne, armatura, rury oraz izolacje 
termiczne muszą posiadać dopuszczenia do stosowania na rynku krajowym oraz 
niezbędne atesty. Zabezpieczenie kotła i instalacji technologicznych wykonać zgodnie z 
obowiązującymi Polskimi Normami, instrukcją producentów oraz ewentualnymi 
wymaganiami szczegółowymi (atest Urzędu Dozoru Technicznego). 
 
5.5.  Próba szczelności 

 
5.5.1. Instalacja wodociągowa 

 Wykonaną instalację wodociągową należy poddać próbie ciśnieniowej. Ciśnienie 
próbne musi wynosić 0,9 MPa. Następnie instalację należy kilkakrotnie przepłukać. Po 
pozytywnych wynikach próby szczelności (brak spadku ciśnienia) przewody ciepłej wody 
użytkowej, cyrkulacji oraz przewody zimnej wody (znajdujące się w pomieszczeniach nie 
ogrzewanych) zaizolować termicznie a z najdalszych odcinków instalacji pobrać próbkę 
wody do badań jakościowo-bakteriologicznych. W przypadku, gdy wyniki badań nie 
odpowiadałyby warunkom stawianym wodzie pitnej, instalację należy zdezynfekować, 
dokładnie wypłukać a następnie ponowić badania. Proces ten należy powtarzać aż do 
uzyskania pozytywnych wyników badań. 

 
5.5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej poszczególne odcinki przewodów należy 
zbadać pod kątem szczelności na eksfiltrację oraz infiltrację. Podczas próby należy 
prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek rewizyjnych. 
 

5.5.3. Instalacja centralnego ogrzewania 
 Instalację poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 0,6 MPa. Podczas próby należy 
dokonać oględzin połączeń oraz kontroli spadku ciśnienia zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część II. Roboty 
instalacji sanitarnych i przemysłowych”. Po wykonaniu próby szczelności rurociągi 
zaizolować termicznie. 

 
5.5.4. Technologia kotłowni 

 Po zmontowaniu instalację należy dokładnie wypłukać a następnie wykonać próbę 
ciśnieniową zgodnie z normą PN-M-02650. Ciśnienie próbne 0,4 MPa. Próbę należy 
wykonać przy odciętym kotle, zabezpieczeniach oraz odciętej instalacji wewnętrznej. W 
czasie próby przeprowadzić ustawienie zaworów bezpieczeństwa i dokonać odbioru 
technicznego zabezpieczeń i kotła. Następnie dokonać uruchomienia kotłowni i instalacji 
na gorąco. W trakcie uruchamiania "na gorąco" należy wykonać niezbędne regulacje. 
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5.5.5. Instalacja klimatyzacji 

 Instalację poddać próbie szczelności azotem na ciśnienie i czas próby zgodnie z 
wytycznymi producenta. Podczas próby należy dokonać oględzin połączeń oraz kontroli 
spadku ciśnienia. 

 
6. Obmiar robót 
 Jednostką obmiarową urządzeń instalacji wod-kan, c.o. wraz z technologią kotłowni 
jest 1 sztuka zamontowanego urządzenia. 
 Jednostką obmiarową rurociągów instalacji wod-kan, c.o. wraz z technologią kotłowni 
jest 1m długości rurociągu. 

 
7. Odbiór robót 

 Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania oraz 
technologii kotłowni należy dokonać zgodnie z „Wymagania techniczne Corbi Instal 
zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz 
normą PN-64/B-10400. 

 Odbioru robót, polegających na wykonaniu wewnętrznych instalacji wod-kan, 
należy wykonać zgodnie z normą Norma PN-81/B-10700/00. 

 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w 
trakcie wykonywania robót, 
– Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
wydane przez dostawców materiałów), 
– dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych 
– deklaracje zgodności producenta 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą 
usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia), 
– protokoły badań szczelności instalacji. 

  
8. Dokumenty odniesienia 
Przepisy ( z uwzględnieniem późniejszych zmian): 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik 
Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) wraz z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401) 

 „Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa 2003. 
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 Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń. 
 Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania: 

 „Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa 2003. 

 PN-B-02423 „Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania 
przy odbiorze.” 

 PN-B-02414 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania”. 

 PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 

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

 PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne 
wymagania i badania”. 

 PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory 
regulacyjne. Wymagania i badania”. 

 PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 
przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 

 PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody”. 

 PN-B-02421 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.” 

 PN-B-02421 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.” 


