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1. CZĘSC OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Termomodernizacja Budynku Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji 
przetargowej i dokumentacji kontraktowej, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montaŜu instalacji c.o., wraz z montaŜem elementów grzejnych, armatury odcinającej i regulacyjnej a 
takŜe niezbędne dla właściwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace 
towarzyszące. Robotami tymczasowymi i towarzyszącymi przy montaŜu instalacji c.o. wymienionej 
powyŜej są: roboty demontaŜowe istniejącej instalacji c.o., wykonanie przejść przez ściany, roboty 
naprawcze ścian i posadzek wynikające z wykonywania instalacji, zabudowa instalacji płytami  
gipsowo-kartonowymi itp. 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz odpowiednimi normami. 

Instalację grzewczą c.o. stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, 
wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami.  

Część wewnętrzna instalacji c.o. – instalacja ogrzewcza  znajdująca się w obsługiwanym budynku, 
słuŜąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w 
pomieszczeniach ogrzewanych. 

Woda instalacyjna  - czynnik grzejny, woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji 
lub obniŜających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalacje ogrzewcza wodna. 
Źródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania) – węzeł ciepłowniczy. 

Ciśnienie robocze instalacji – obliczeniowe ciśnienie pracy instalacji podczas krąŜenia czynnika grzejnego, 
które dla zachowania trwałości instalacji nie moŜe być przekroczone w Ŝadnym jej punkcie. 

Ciśnienie dopuszczalne – najwyŜsza wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie moŜe 
być przekroczona w Ŝadnym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne – ciśnienie w najniŜszym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie 
jej szczelności. 

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu – najwyŜsza temperatura czynnika 
grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz 
budynków (wg PN-82/B-02403). 
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Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie – temperatura 
powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur 
powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403). 

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa – instalacja ogrzewania wodnego, w której 
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczającej 100°C. 

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń wodna nie ma 
swobodnego połączenia z atmosferą. 

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) – instalacja, w której krąŜenie 
wody, wywołane jest pracą pompy. 

Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania wodnego przed 
przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. 

Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą przestrzeń 
wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury w 
instalacji ogrzewania wodnego. 

Urządzenia stabilizujące – urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach ogrzewań wodnych w 
określonych granicach. 

Urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w 
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 

Odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy 
instalacji ogrzewania (np. grzejniki) 

Instalacja odpowietrzająca – zespół poziomych i pionowych rur i urządzeń przeznaczonych do oddzielania 
i usuwania powietrza z całej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej części. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 6 WTWiO dla instalacji ogrzewczych, specyfikacją 
techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne ”pkt 1.5. 
 
1.7. Dokumentacja robót montaŜowych instalacji centralnego ogrzewania 
Dokumentację robót montaŜowych instalacji centralnego ogrzewania stanowią: 

− projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia na budowę, 

− projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami), 

− specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami), 

− dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
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2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

− protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 

− dokumentacja powykonawcza, czyli wyŜej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 

Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
 

1.8. Nazwy i kody: 
- roboty w zakresie instalacji budowlanych  – CPV 45300000-0 
- instalowanie centralnego ogrzewania – CPV 45331100-7 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały stosowane do montaŜu instalacji centralnego ogrzewania powinny mieć: 

− oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, lub 

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Rury i kształtki  
Rury i kształtki stalowe przewodowe muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 
normach: 
− rury stalowe ze szwem przewodowe - PN-79/H-74244  
− rury stalowe ze szwem gwintowane - PN-H-74200:1998  
− rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania - PN-80/H-74219  
Rury i kształtki z  tworzyw sztucznych zastosowane do wykonania instalacji muszą spełniać wymagania 
określone w odpowiednich normach: 

- z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1452-1 ÷5, 
- z polipropylenu (PP) – PN ISO 15874-1 ÷5, PN-C-89207, 
- z polibutylenu (PB) – PN-EN ISO 15876-1 ÷5,  
- z polietylenu  (PE-X) – PN-EN ISO 15875-1 ÷5, 

 
2.2.2. Grzejniki 
Grzejniki stosowane w instalacjach mieszkaniowych musza spełniać wymagania zawarte w normach: 
PN-EN 442-1:1999; PN-EN 442-2:1999; PN-EN 442-2:1999/A1:2002 
2.2.3. Zawory termostatyczne 
Termostatyczne zawory grzejnikowe musza spełniać wymagania zawarte w normie: PN-EN 
215:2002;  
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
    „Wymagania ogólne” pkt 3 

Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST  
       Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. pkt 4 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur  
Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych naleŜy spełnić następujące dodatkowe 
wymagania: 

- rury naleŜy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuŜsze niŜ 1 
m, 

- jeŜeli przewoŜone są luźno ułoŜone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą połoŜenia. 
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze  
otoczenia 5°C do +30°C. 

 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu grzejników i armatury 
Grzejniki i armaturę naleŜy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
 

4.4. Składowanie materiałów 
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur moŜna składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne 
wiązki moŜna składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładkach drewnianych o szerokości 
min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone 
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie 
powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o róŜnych średnicach winny być 
składowane odrębnie. 
4.4.2. Składowanie grzejników, armatury i materiałów izolacyjnych 
 Grzejniki, armaturę i materiały izolacyjne składować naleŜy w magazynach zamkniętych lub 
pod wiatami.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBOT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7  
       „Wymagania ogólne”.   pkt 5 
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5.2. MontaŜ rurociągów 

5.2.1. Poziomy i piony  
Instalację zaprojektowano z rur polipropylenowych o zmniejszonej rozszerzalności cieplnej (o wartości 
α=0,035mm/mK). Rur stabilizowanych warstwą aluminium lub włóknem szklanym oraz odpowiednich 
kształtek systemowych łączonych metodą zgrzewania. 
Rurociągi i kształtki muszą spełniać wymagania i być dopuszczone do stosowania w instalacji c.o. o max. 
parametrach pracy 90oC i 0.6MPa. 
Rurociągi w piwnicach budynku, piony i poziomy podsufitowe 2-piętra będą prowadzone po 
wierzchu ścian. Mocowanie tych przewodów naleŜy wykonać za pomocą podpór i uchwytów 
systemowych. Rozstaw podpór wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi.  
Wykonać projektowane punkty stałe. 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów w instalacji ogrzewczej wodnej (dla ∆T60oC) określono 
w poniŜszej tabeli: 

Rozstaw podpór  
Materiał 

Średnica 
nominalna rury m 

1 2 3 
DN 20 0,8 
DN 25 0,9 
DN 32 1,05 
DN 40 1,20 
DN 50 1,35 
DN 63 1,55 

 
 
PP stabilizowane włóknem 
szklanym  

DN 75 1,65 
 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umoŜliwi ć łatwy i trwały montaŜ przewodu, a konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 
Rurociągi prowadzić w miarę moŜliwości ze spadkiem w kierunku węzła.  
Podejścia pod piony naleŜy wykonać z ramionami kompensacyjnymi o dł. około 0,6m. 
Wykonać projektowane kompensatory i zachować projektowane załamania kompensacji naturalnej. 
Przejścia przez stropy i ściany naleŜy wykonać w tulejach ochronnych wykonanych np.  
z cienkościennych rur z tworzyw sztucznych. Poziomy i piony montowane na ścianach budynku powyŜej 
kondygnacji piwnic naleŜy po wykonaniu wszystkich robót instalacyjnych, izolacyjnych i ich odbiorze 
zabudować płytami gipsowo-kartonowymi na odpowiednim stelaŜu z kształtowników z blachy stalowej 
ocynkowanej. 

5.2.2. Podejścia pod grzejniki w bruzdach ściennych   
Zaprojektowano z rur polipropylenowych przeznaczonych do instalacji c.o. o max. parametrach pracy 90oC i 
0.6MPa, o zmniejszonej rozszerzalności cieplnej – α=0,035mm/mK. 
Podejścia do grzejników przewidziano w bruzdach ściennych - do jedno lub dwururowych zaworów 
odcinających grzejniki. Podejścia naleŜy wykonać nadpodłogowo – ze ściany. 
Przewody montowane w bruzdach mogą być wykonywane bez podpór pod warunkiem, Ŝe grubość warstwy 
tynku wynosi min. 3cm dla średnic do 25mm i 4cm dla większych. Dla wzmocnienia tynku zaleca się 
stosowanie siatki tynkarskiej. Przewody w bruzdach naleŜy montować w elastycznej ciągłej izolacji (aby nie 
było napręŜeń bezpośrednio na twarde wystające elementy przegrody) 
 
5.3. Grzejniki, zawory grzejnikowe. 
Przewidziano zastosowanie grzejników stalowych płytowych VK22 (dwie płyty i dwa konwektory), 
zintegrowanych z zaworami termostatycznymi, z podłączeniem dolnym i częściowo grzejników typu K22 z 
podłączeniem bocznym z zaworami termostatycznymi na gałązkach zasilających.  
Nominalne ciśnienie pracy grzejników min. 0,6MPa.  
Grzejniki w kolorze białym, w komplecie z uchwytami, osłonami bocznymi i kratkami wierzchnimi, 
odpowietrznikami ręcznymi.  
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Zawory grzejnikowe naleŜy wyposaŜyć w głowice termostatyczne dostosowane do wbudowanych w 
grzejnik lub gałązkę zaworów. Głowice z czujnikiem wbudowanym, z bezpiecznikiem mrozu, o zakresie 
nastaw 6÷26oC. 
Grzejniki płytowe naleŜy wyposaŜyć w zawory odcinające 2-rurowe dla grzejników VK , kątowe lub proste 
(podejścia naleŜy wykonać nadpodłogowo) i jednorurowe dla grzejników K na gałązce powrotnej.  
Zawory ze złączkami umoŜliwiającymi demontaŜ grzejnika po odcięciu, z funkcją napełniania i opróŜniania 
instalacji.  
Grzejniki płytowe powinny mieć wolną przestrzeń dla swobodnej cyrkulacji powietrza 10cm od góry i od 
dołu grzejnika. Mocowanie grzejników standardowymi uchwytami do ściany. 
 
5.4. Odpowietrzenia. 
Instalacja została zaprojektowana do pracy w układzie zamkniętym. 
Wszystkie grzejniki winny posiadać ręczne odpowietrzniki (standardowe wyposaŜenie grzejników 
płytowych). Część najwyŜszych grzejników na poszczególnych pionach naleŜy wyposaŜyć w automatyczne 
odpowietrznik pływakowe. 
 
5.5. MontaŜ armatury. 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienia, temperatury) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Ŝeby była dostępna do 
obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, Ŝeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy uŜyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania. 
Wykonywanie połączeń rozłącznych w instalacjach rurowych narzuca konstrukcja łącznika lub instrukcja 
producenta. 
 
5.6. Izolacja cieplna rurociągów.. 
Przewidziano izolację cieplną rurociągów przy pomocy otulin z polietylenu spienionego o gęstości 25-

35kg/m3 , λ =0.029-0,038W/mK, o grubości izolacji: 
o Rurociągi Dz 20÷32mm - gr. 13mm 
o Rurociągi Dz 40÷63mm - gr. 20mm 

W ogrzewanych pomieszczeniach piwnic nie jest wymagana izolacja cieplna za wyjątkiem rurociągów 
tranzytowych. 
 
6.   KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7   
       „Wymagania ogólne”. pkt 6 
6.2. Kontrolę wykonania instalacji centralnego ogrzewania naleŜy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji ogrzewczych" (zeszyt nr 6) COBRTI INSTAL 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 
wykonawcą i powinien objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, odpowietrzenia, 
zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną i zewnętrzną. 
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd, zabudowaniem pionów 
i poziomów, zalaniem posadzek. 
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas badania szczelności instalacja powinna 
być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed 
uruchomieniem. Badanie przeprowadzić wg warunków określonych dla instalacji z tworzyw sztucznych.  
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Przeprowadzić badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz 
spadku ciśnienia (moŜe wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw 
sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze 1/2 godziny, jeŜeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i 
roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niŜ 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. 
Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji 
przez 2 godziny. JeŜeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym - brak przecieków i 
roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niŜ 0,2 bara - to uznaje się, Ŝe instalacja grzewcza została 
wykonana w sposób prawidłowy, chyba Ŝe wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta 
przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego naleŜy przyjąć zgodnie z określoną w 
dokumentacji technicznej i WTWiO. 
W uzasadnionych przypadkach moŜliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej 
korozji dopuszcza się wykonanie badania szczelności spręŜonym powietrzem. 
JeŜeli wystąpi taka konieczność badanie szczelności spręŜonym powietrzem przeprowadzić zgodnie z 
procedurą określoną w pkt. 11.2.4. zeszytu nr 6 WTWiO. Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić 
protokół. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
 „Wymagania ogólne” pkt 7 
 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi. 
Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 
kosztorysowaniu 

− Długość rurociągów naleŜy mierzyć wzdłuŜ ich osi, wyodrębniając ilości rurociągów w 
zaleŜności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania łączników i 
armatury. 

− ZwęŜki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 
− Pozostałe elementy instalacji (zawory, grzejniki, regulatory itp.) - oblicza się w sztukach lub 

kompletach z podaniem typu i wielkości urządzenia. 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  
         „Wymagania ogólne” pkt 8 
 

8.2. Zakres badań odbiorczych 
Badania przy odbiorze instalacji ogrzewczej naleŜy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w 
WTWiO „Instalacji ogrzewczych" (zeszyt nr 6) 
8.2.1. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają między innymi: 

− przebieg tras rurociągów, przejścia przez przegrody(umiejscowienie i wymiary) 
− lokalizacja grzejników i urządzeń. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić protokół odbioru 
technicznego - częściowego  
8.2.2. Odbiór techniczny - częściowy instalacji ogrzewczej 
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu robót. 
Dotyczy on na przykład: przewodów ułoŜonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, przewodów 
układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, 
których sprawdzenie będzie niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego jednak 
bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego naleŜy: 



Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta – Piotrków Tryb. ul. 
Szkolna 28 – INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Specyfikacja techniczna  9 

 

 

9 

9 

- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz z ewentualnymi zmianami udokumentowanymi stosownymi zapisami w dzienniku budowy, 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, 

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót 
oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle naleŜy jednoznacznie zidentyfikować 
części instalacji, która była objęta odbiorem częściowym. 

 
8.2.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji ogrzewczej. 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 
- zakończeniu wszystkich robót montaŜowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
- wypłukaniu, napełnieniu instalacji wodą i odpowietrzeniu, 
- dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

- zakończeniu uruchomienia instalacji (wraz ze źródłem ciepła), sprawdzeniu osiągania zakładanych 
parametrów (temperatura zasilania, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne, działanie automatyki)  
- sprawdzeniu zgodności wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, 
- sprawdzeniu protokółów odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
- protokółów zawierających wyniki badań odbiorczych. 
Z odbioru technicznego końcowego naleŜy sporządzić protokół  
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 
        Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montaŜowych instalacji ogrzewczych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 
zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montaŜowe instalacji 
wodociągowych uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
- wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 
- wykonanie robót pomocniczych, 
- montaŜ rurociągów i armatury, 
- wykonanie prób ciśnieniowych, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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10.1. Ustawy i Rozporządzenia 
[1] 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 5/0l poz. 42, Nr 100/0l poz. 1085,  
Nr 110/0l poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/0l poz. 1439, Nr 154/0l poz. 1800,  
Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)  
[2] 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)  
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 
[4] 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)  
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 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)  
[6] 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)  
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia, 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)  
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagroŜenie albo które słuŜą 
ochronie lub ratowaniu Ŝycia, 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)  
[9] 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)  
[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 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)  
[11] 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) 
 
10.2. 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 badań  
PN-EN 442-2:1999/Al :2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań  
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności  
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny  
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania  
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości uŜytkowe budynków. Wymiana ciepła  
przez grunt. Metoda obliczania  
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła  
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przez przenikanie. Metoda obliczania  
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik  
przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne  
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-90/B-0 1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia PN-B-02025:2001 
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewani budynków mieszkalnych i zamieszkania 
zbiorowego  
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne  
ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania  
PN-B-024 14: 1999 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-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania  
PN-91/B-024 19 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania  
PN-9 l/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.Wymagania  
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 
rn3  
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności 
publicznej. Wymagania — wraz ze zmianą PN-83/B -03430/Az3:2000  
PN-B-10720: 1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych  
w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy  
odbiorze  
PN-C-0460 I :1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości  
wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych 
PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody  
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane  
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe  
PN-65/M-6901 3 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania  
PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych  
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali  
PN-70/N-01270.0l Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne  
PN-70/N-01 270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych  
dla przesyłanych czynników  
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
 
10.3. Inne dokumenty  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji ogrzewczych. (zeszyt 6) COBRTI INSTAL 
ZAT/97-01-010 - Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w 
rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. COBRTI INSTAL . 
ZAT/99-02-013 - Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw 
termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody uŜytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia 
dotyczące zakresu stosowania, wymagań i badań. COBRTI INSTAL .  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – wyd. Polskiej 
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Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.  


