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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.00.00
nazwa projektu:

Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP w Będzinie na działce nr
27 przy ul. Małachowskiego

branża:

CoW – Centralne ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

projektant:

mgr inż. Zbigniew Rusek

zamawiający:

Gmina Będzin z siedzibą przy ul. 11. Listopada 20
42-500 Będzin

data wykonania:

sierpień 2009r
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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
wykonania instalacji ogrzewaniai wentylacji w pomieszczeniach dworca PKP w Będzinie ul. Małachowskiego.
1.2. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO
1) Zamawiający:
Urząd Miasta Będzin
2) Wykonawca:
..................................................
3) Zarządzający realizacją umowy:
Inspektor nadzoru
4) Jednostka projektująca:
Autorska Pracownia Projektowania Architektury APPA.
1.3 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Budynek objęty opracowaniem znajduje się w Będzinie , przy ulicy Małachowskiego
W zakres robót wchodzi przebudowa instalacji grzewczych i wentylacyjnych w pomieszczeniach budynku ,
wynikająca ze zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń dworca PKP.
1.3.1. Ogólny zakres robót
W zakres robót wchodzić będą:
- czynności przygotowawcze
- zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do realizacji zadania
- demontaż elementów istniejącej instalacji technologicznej
- montaż urządzeń i instalacji wymiennikowni
- uruchomienie i regulacja wymiennikowni
- ostateczne uporządkowanie i przekazanie terenu i instalacji Inwestorowi.
1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I
STANOWIĄCA PODSTAWĘ DO REALIZACJI ROBÓT
1.4.1. Wykaz projektów:
Projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych
1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych
ST.1 - MONTAŻ INSTALACJI C.O.
ST.2 - MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona
przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, po wcześniejszej
konsultacji i uzgodnieniu z autorami projektu.
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1.5 DEFINICJE
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego
stosowania wydany przez IBDiM oraz zgodność z wymaganiami określonymi w Specyfikacjach.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość technologiczną lub
konstrukcyjną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technologicznoużytkowych.
Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu oraz dla pieszych wraz z
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego
zakończeniu.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący do
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy
Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.
Inżynier – Inspektor Nadzoru wg. ustawy Prawo Budowlane
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów, oraz robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robót budowlanych.
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.6. OKREŚLENIA I SKRÓTY
Określenia i skróty używane w Dokumentach Kontraktowych mają następujące znaczenie:
PN - Polska Norma
BN - Branżowa Norma
PZJ - Program Zapewnienia Jakości - opracowany jest przez Wykonawcę i przedstawiony do zatwierdzenia
przez Inżyniera. Celem Programu jest zagwarantowanie wykonania Robót zgodnie z wymaganiami
ISO
KB - Katalog Budownictwa
2. PROWADZENIE ROBÓT
2.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości,
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją
umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów
należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach
jednostkowych pozostałych robót.
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Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.
2.2 TEREN BUDOWY
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Budynek szkoły znajduje się na wydzielonej działce .Działka jest ogrodzona. Teren działki nie posiada
wyraźnego spadku.
2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych
w ogólnych warunkach umowy.Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia granic placu robót zgodnie
z polskimi normami. Szczegółowe projekty dotyczące proponowanych tablic powinny być
przedstawione do akceptacji Inspektorowi nadzoru.Po przekazaniu placu budowy , Wykonawca będzie
odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich osób zatrudnionych, za ochronę przed wandalizmem i
kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym
terenie przez cały okres prowadzenia robót.Dla bezpieczeństwa publicznego wykonawca zainstaluje na
całym odcinku Robót znaki informujące o prowadzonych robotach budowlanych.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczną określoną w p.1.4
2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały
ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego
realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje
i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery,
sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.Wykonawca będzie także odpowiedzialny do
czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących
na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed
rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w
sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach
określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót
wykonawca zgłosi roboty u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia
instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek
poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca
natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy,
która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek
szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.
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2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są
wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych
dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru,
który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego
pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.
2.3. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI DOKUMENTAMI
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót,
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do
akceptacji następujących dokumentów:
1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakości.
2.3.2 Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz
harmonogramem robót. Powinien zawierać:
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć m.in. budowę, urządzenie i utrzymanie biura zarządzającego
realizacją umowy na podstawie podanych wymagań zamawiającego.
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z
dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w
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dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić
wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram
robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien
wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych zadań
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robót.
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i
przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.
2.3.5 Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia
jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
wytypowanego
do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w
procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu
realizacją
umowy;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów.
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie
transportu i
przechowywania na budowie
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i
planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu
2.4. DOKUMENTY BUDOWY
2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie związane z zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający
wprowadzanie późniejszych dopisków.
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.
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W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawcę,
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia
zarządzającego realizacją umowy
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania
robót zamiennych;
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich
ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały
przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.
Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
2.4.2
Książka obmiaru robót
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i
wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też:
a. Dokumenty wchodzące w skład umowy;
b. Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
c. Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
d. Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
e. Protokoły odbioru robót,
f. Opinie ekspertów i konsultantów,
g. Korespondencja dotycząca budowy.
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego
w dowolnym czasie i na każde żądanie.
2.5

DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA
BUDOWY

2.5.1 Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na
polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
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Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą
przedsięwzięcia . Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich
zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.
2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki
nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków
roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub
braki w nich zawarte.
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów
określonych w umowie.
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być
łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane
zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20
zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować
w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł
poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć
pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:
- Nazwa inwestycji:
- Nr umowy:
- Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu
- Tytuł dokumentu
- Numer dokumentu lub rysunku
- Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
- Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub
element
- Data przekazania
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po
zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie
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rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją
umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania
ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany
zarządzającemu realizacją umowy.
2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś
wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego
realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni
kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o
stwierdzonych brakach.
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
- Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia
- Spis treści
- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy
- Gwarancje producenta
- Wykresy i ilustracje
- Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
- Dane o osiągach i wielkości nominalne
- Instrukcje instalacyjne
- Procedura rozruchu
- Właściwa regulacja
- Procedury testowania
- Zasady eksploatacji
- Instrukcja wyłączania z eksploatacji
- Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
- Środki ostrożności
Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z
numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości
urządzeń
Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania
Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela
producenta
Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych
Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i
oświetleniowych.
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i
elementów dodatkowych.
3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów
nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane
przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca
robót biuro zarządzającego realizacją umowy.
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4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
4.1 ŹRÓDŁA UZYSKIWANIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła,
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte
materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej
4.2 KONTROLA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji
technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez
zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
- W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc
przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
- Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc,
gdzie
są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.
4.3 ATESTY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.
4.4 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM UMOWY
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Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana
przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów,
które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.
4.5 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.
4.6 STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne,
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
5. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z
ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania.
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
6. TRANSPORT
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach
wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.
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Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.1 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z
programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest
zadowalający.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
7.2 POBIERANIE PRÓBEK
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
7.3 BADANIA I POMIARY.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarządzającego realizacją umowy.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, również przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników
badań.
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.
8. OBMIARY ROBÓT
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót
8.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład
umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją
umowy
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie)
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

8.2URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.
8.3 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

8.4
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
Procedura fakturowania zgodna z umową
9.1. ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT
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Inspektor Nadzoru wyda świadectwo Odbioru Części lub Etapu Robót objętych Umową po otrzymaniu
wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla etapu wykonanych w sposób zadowalający
Inspektora Nadzoru
9.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH, LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Polega on na ocenie ilości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub
ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę
wpisem do Dziennika Budowy gotowości do odbioru. Decyzję odbioru , ocenę jakości oraz zgodę na
kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
9.3. ODBIÓR KOŃCOWY
Odbiór końcowy jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót , wchodzących w zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem rozliczenia finansowego zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.
9.4. ODBIÓR OSTATECZNY ( POGWARANCYJNY)
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac
związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
9.5. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBÓT
Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty:
- Dokumentację projektową i ST
- Receptury i ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy
- Księgi obmiaru
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych
- Certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych materiałów
- Opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów
- Dokumentację powykonawczą
- Operat kalkulacyjny
- Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego

10 POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi
zmianami
- Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).
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1. WSTĘP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
wykonania instalacji ogrzewania w pomieszczeniach dworca PKP w Będzinie ul. Małachowskiego.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 ZAKRES ROBÓT
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania.. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej
wymienionych robót:
a. Demontaż istniejącej instalacji c.o.
b. Przekucie otworów, wykucie wnęk, i bruzd w przegrodach budowlanych do prowadzenia nowej instalacji
c. Dostawa i montaż nowych instalacji
d. Wykonanie prób ciśnienia nowo wykonanych instalacji
e. Zamurowanie wykonanych wnęk i bruzd budowlanych
f. Montaż armatury i urządzeń
g. Pomiary skuteczności działania
h. Przekazanie do eksploatacji instalacji
1.4 OGÓLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji centralnego ogrzewania "
COBRTI INSTAL nr 6. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów –
w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIAŁY
2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW STOSOWANYCH W INSTALACJACH
GRZEWCZYCH
2.1.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą [1], stosować wyroby budowlane, które
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone
1) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji
2) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną , mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej
jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nic objętych certyfikacją na znak
bezpieczeństwa,
3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia ,
4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm', z
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europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa6, dla których producent wydał deklarację
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.
2.1.3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem [4], wydał oświadczenie wskazujące, że
zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.
2.1.4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jeżeli jego ustano- wienie
nie jest wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych
przechowywać oświadczenia wymienione w 5.3, oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych
organów.
2.2 WYMAGANIA OGÓLNE
2.2.1 Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust. l ustawy [1], zapewnić obiektowi budowlanemu,
w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
a. bezpieczeństwa konstrukcji,
b. bezpieczeństwa pożarowego,
c. bezpieczeństwa użytkowania,
d. odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
e. ochrony przed hałasem i drganiami,
f. oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
2.2.2. Instalacja ogrzewcza, powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we
właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze
rozporządzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z uwzględnieniem ewentualnych
odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.
2.2.3. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. l ustawy [1], instalacja ogrzewcza powinna być wykonana, przy wzięciu
pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej
prawidłowego użytkowania w zakresie ogrzewania, zgodnych z przeznaczeniem obiektu i założeniami
projektu budowlanego tej instalacji oraz we właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych
wydanych w drodze rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1] (dla budynków
mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [3]), a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
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3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca winien używać
sprzętu zalecanego przez producenta montowanych elementów oraz dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Rodzaje używanego sprzętu używanego do robót niniejszej
specyfikacji pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Sprzęt będący
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy.
4. TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określi dostawca lub producent.
Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczane na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie.
Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich
uszkodzenia, odkształcenia. Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych
na budowie należy sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub
kwalifikujące się na złom. Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas
załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 MONTAŻ PRZEWODÓW INSTALACJI
5.1.1. Przewody grzewcze poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach
załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków
przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowictrzenie, a opróżnianie
z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.
5.1.2. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są
rury.
5.1.3. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być
układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione
w dokumentacji technicznej powykonawczej.
5.1.4. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji), |
5.1.5. Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.
5.1.6. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nic przekroczyło l
cm na kondygnację.
5.1.7. Oba przewody pionu dwururowcgo należy układać zachowując stałą odległość między osiami
wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40;. Odległość miedzy przewodami
pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów.
5.1.8. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z
lewej (dla patrzącego na ścianę).
5.1.9. W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od
strony pomieszczenia.
5.1.10. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją
(szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi).
5.1.11. Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów
gazowych.
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5.2 PODPORY
5.2.1. Podpory stałe i przesuwne
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno
być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji
projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń
cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicach 3,4.
Tablica 3
Maksymalny odstęp między podporami przewodów z PP stabi w instalacji ogrzewczej wodnej
Poz Średnica nominalna rury
.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
Dn16
Dn20
Dn25
Dn32
Dn40
Dn50
Dn63
Dn75
Dn90
Dn110

Przewód
pionowo
poziomo
m
m
3
4
1,0
0,8
1,3
1,0
1,4
1,1
1,7
1,3
1,9
1,5
2,2
1,7
2,5
1,9
2,6
2,0
2,7
2,1
2,6
2,0

5.2.2. Prowadzenie przewodów bez podpór
Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony bez podpór pod
warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w„peszlu") lub w izolacji.
osadzonej w warstwach podłoża podłogi. Celowe jest takie ułożenie rur , żeby oś była linią falistą w
płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody na której przewód jest układany. Przewód w rurze
osłonowej powinien być prowadzony swobodnie.
5.3. TULEJE OCHRONNE
5.3.1. Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.
5.3.2. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.
5.3.3. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury
przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
b) co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop.
5.3.4. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną.
5.3.5. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale
plastycznym nic działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.
5.3.6. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej
E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym
się w projekcie technicznym.

- 21-

5.3.7. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu,
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności,
zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym,
5.3.8. Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.
5.3.9. Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu,
5.4. MONTAŻ GRZEJNIKÓW
5.4.1Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w
płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki.
5.4.2Grzejnik w poziomic należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania.
5.4.3Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producentagrzejnika.
5.4.4Grzejniki członowe lub modułowe aluminiowe należy montować na wspornikach
ściennych i mocować dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcją producenta grzejników,
5.4.5Grzejniki członowe żeliwne i stalowe należy montować na wspornikach ściennych i
mocować dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadać na nie więcej niż 5
członów grzejnika żeliwnego i nic więcej niż 7 członów grzejnika stalowego, lecz nie mniej niż
dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Wyjątek stanowią grzejniki składające się z dwóch
członów , które należy montować na jednym wsporniku i jednym uchwycie.
5.4.6Grzejniki rurowe żebrowe, ożebrowane i gładkie należy mocować stosując jeden wspornik
na l m długości grzejnika, lecz nic mniej niż dwa wsporniki na jeden grzejnik. W grzejnikach
wielorzędowych wsporniki powinny podtrzymywać najwyższy rząd grzejnika, przy czym należy
zastosować co najmniej jeden dodatkowy wspornik podtrzymujący rząd najniższy.
5.4.7Konwektor należy montować zgodnie z instrukcją producenta konwktora.
5.4.8Grzejniki rurowe gładkie w układzie pionowym należy mocować do ściany przynajmniej w
dwóch miejscach wspornikami lub uchwytami.
5.4.9Grzejniki można montować na dostosowanych do nich stojakach podłogowych, stosując
odpowiednio wymienione powyżej zasady.
5.4.10Grzejniki, których montaż w kanale podpodłogowym dopuszcza producent, należy
montować w tym kanale zgodnie z instrukcją producenta grzejnika lub zgodnie z rozwiązaniem
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.
5.4.11Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie
budowlanej sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.
5.4.12 Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych zestawiono w tablicy 8.
Tablica 5
Minimalne odstępy grzejnika od elementów budowlanych

cm
płytowy stalowy

cm
2

12

cm
10

cm
30

cm

od tej strony grzejnika z którego
boku jest zamontowana
armatura grzejnikowa

od tej strony grzejnika z którego
boku nie jest zamontowana
armatura grzejnikowa

od sufitu

od spodu podokiennika

Rodzaj grzejnika

od podłogi

od ściany za grzejnikiem

Odstęp minimalny grzejnika
od bocznej ściany
wnęki

cm
15

5.4.13. Grzejnik, którego budowa to umożliwia, można łączyć krzyżowo (zasilanie i powrót po przeciwnych
stronach grzejnika). Krzyżowo należy łączyć grzejnik dla którego taki sposób łączenia jest wymagany w

25
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projekcie technicznym oraz grzejnik długi (np. członowy grzejnik składający się z więcej niż 20 członów), jeżeli
jest to technicznie możliwe.
5.4.14. Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót
wykończeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest możliwe, zamiast grzejnika należy
zainstalować grzejnikowy szablon montażowy połączony z gałązkami grzejnikowymi w celu umożliwienia
przeprowadzenia badania szczelności instalacji. Jeżeli badanie to będzie przeprowadzane wodą, grzejnikowe
szablony montażowe powinny być wyposażone w odpowietrzniki miejscowe.
5.4.15. Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób
umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia przegród budowlanych, w
których lub na których gałązki te są prowadzone.
5.4.16. Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy poniżej przewodów rozdzielczych)
należy wyposażyć w armaturę spustową.
5.5. MONTAŻ ARMATURY
5.5.1. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest
zainstalowana.
5.5.2. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
5.5.3. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do
obsługi i konserwacji.
5.5.4. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
5.5.5. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym.
5.5.6. Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nic wymagają dodatkowego zamocowania.
5.5.7. Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna być
zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek". Nie dotyczy to
zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach.
5.5.8. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach
pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania
poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach
łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z
instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie
powodującego zanieczyszczenia wody.
5.5.9. Każdy pion o wysokości ponad 3 kondygnacje lub grupa pionów w budynku o wysokości 2-3 kondygnacji,
lecz obsługujące nie więcej niż 20 - 25 grzejników, powinny być wyposażone w armaturę odcinającą z armaturą
spustową, montowaną na podejściu przewodu zasilającego i powrotnego.
5.6 WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI OGRZEWCZEJ
5.6.1. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury regulacyjnej
(w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy
montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych,
powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie
zimnym.
5.6.2. Nastawy regulacji montażowe] armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.
5.6.3. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być
ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy dokonać
zgodnie z instrukcją producenta zaworów,
5.7 IZOLACJA CIEPLNA
5.7.1 Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie
izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej jeżeli :
a) są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w którym znajduje się
grzejnik przyłączony tymi gałązkami,
b)prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura powierzchni
podłogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nic przekracza 26 °C,
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c)z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej określonych
przewodów.
5.7.2. Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z
projektu technicznego tej instalacji.
5.7.3. Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru.
5.7.4. Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego,
powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej,
5.7.5. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone,
a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.
5.7.6. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha, Nie dopuszcza się
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią,cementem, smarami itp. oraz
na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.
5.7.7. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.
5.7.8. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia
5.8. OZNACZANIE
5.8.1. Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania
podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji ogrzewczej.
5.8.2. Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych:
a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
będących lokalami użytkowymi,
b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach użytkowych a
także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. Oznaczenia powinny być wykonane w
miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji.
6. KONTROLA I BADANIE PRZY ODBIORZE
6.1 SPRAWDZENIE DO BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji ogrzewczej polega na:
a) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich
robót przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej,
b) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót
budowlanych i wykończeniowych, mających wpływ na spełnienie przez przegrody budowlane wymagań
dotyczących izolacyjności cieplnej i innych wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia [2], w tym
wymagań dotyczących szczelności przegród zewnętrznych na przenikanie powietrza.
6.2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA
Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji ogrzewczej określają niniejsze WTWiO.
W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać:
a. plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną instalacją oraz
dojazdu do niego,
b. opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną źródła ciepła i nominalnymi parametrami
pracy instalacji,
c projekt techniczny powykonawczy instalacji ogrzewczej, to znaczy projekt, którego realizację potwierdzili
kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość wykonania instalacji, na
którym naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze
instalacji jak: rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinięcia, konieczne schematy, rysunki
umożliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń, itp.),
d. obliczenia powykonawcze szczytowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku, a
także obliczenia cieplno - hydrauliczne, w tym regulacyjne (np. dane określające nastawy armatury i innych
urządzeń regulacyjnych); obliczenia powinny być dostarczone w formie elektronicznej (pliki komputerowe wraz
z programem umożliwiającym korzystanie z nich) z niezbędnymi wydrukami; dopuszcza się obliczenia w formie
pisemnej, jeżeli tak wynika z umowy na wykonanie projektu.
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e. dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT,
f. oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowania w instalacji ogrzewczej, są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i
obowiązującymi normami,
g. instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobów zastosowanych
w instalacji, dla których jest to niezbędne,
h. na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora.
i. obmiar robót powykonawczy.
7. OBMIAR ROBOT
Ogólne zasady obmiaru robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7,0. Jednostką obmiarową jest l
metr (m) rury., dla każdego typu, średnicy. Jednostką obmiarową armatury jest l komplet zamontowanego
urządzenia dla każdego typu.
Zasady przyjęte do obmiarów:
a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi,
b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników,
c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy,
d) całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelność lub przy badaniach
na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych.
8. ODBIÓR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Część ogólna" pkt.8.
Odbiór robót w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z -„Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano – montażowych” tom II – Wydawnictwo „Arkady” Warszawa 1988 – sprawdzając
aktualność norm i przepisów wiązanych wymienionych w tym opracowaniu – i z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI Instal zeszyt nr 7 . Warszawa 2003
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących
warunków:
a. zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b. instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,
c. dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,
d. zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na gorąco
w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie
założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne),
e. zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt ogrzewania w
pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań rozporządzenia [2] w zakresie
izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii.
8.3.2 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
a. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami
dokonanymi w czasie budowy),
b. dziennik budowy,
c. potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i
przepisami,
d.obmiary powykonawcze,
e. protokóły odbiorów
g. protokóły wykonanych badań odbiorczych ,
h. dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację,
i. dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,
j. instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
k. instrukcję obsługi instalacji.
W ramach odbioru końcowego należy:
a. sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
b. sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach
WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia
odstępstwa,
c. sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych,
d. sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,
e. uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.
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Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania,
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu
przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego
należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji
spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.
8.4 BADANIA ODBIORCZE
8.4.1 Zakres badań odbiorczych
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej Szczegółowy zakres
badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że
powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności (11.2), odpowietrzenia (11.6), zabezpieczenia
przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury (11.8), zabezpieczenia przed korozją
wewnętrzną (11.10), zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej (11.12).
8.4.2 Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej
Warunki wykonania badania szczelności
- Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
- Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część
przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie
szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych.
- Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji,
w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji,
dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem.
- Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia
próbnego.
- Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno
być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.
8.4.3 Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną
- Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być
skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a
budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe
powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte.
- Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie
należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do
chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być od powietrzana poprzez ręczne otwieranie
zaworów stopowych. Zaleca się połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego,
umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po
skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny odpowietrznik.
- Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie potrzebę zastosowania
odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji
oraz użyte materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z tablicą 12.
- Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury zabezpieczające.
Jeżeli instalacja jest zasilana z kotła z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym, należy odłączyć
kocioł od instalacji.
- Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym
słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy
nie występuj ą przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania
szczelności.
8.4.4 Przebieg badania szczelności wodą
- Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w
zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.
- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:
0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
0,2 bar przy zakresie wyższym.
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- Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub
roszenia.
- Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji
za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji.
- Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 6, a badanie należy przeprowadzić zgodnie
z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11.
- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica
temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne.
- Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy
jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności.
Tablica 6
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimna - ciśnienie próbne instalacji ogrzewczej
Lp.

Rodzaj instalacji lub
grzejnika

Sposób
zabezpieczenia
instalacji

2

instalacja c.w.u. o oblicz.
zgodnie z
temperaturze zasilenia t = 60°C PN-B-024131ub
PN-B-02414

Rodzaje urządzeń odbierających Ciśnienie próbne
ciepło/czynnik
w najniższym
punkcie instalacji
dowolne, z ograniczeniami
wynikającymi z właściwej
normy lub aprobaty technicznej

bar
pr + 2 lecz nie
mniej
niż 9 bar

Tablica 7
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną. instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodów z tworzywa
sztucznego
Przebieg badania
Czas
trwania

Nazwa czynności

Badanie wstępne
podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia
próbnego
obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia
10 minut
w instalacji do wartości ciśnienia próbnego
obserwacja
instalacji
i
podniesienie
instalacji do wartości ciśnienia próbnego
obserwacja instalacji

ciśnienia w

podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia
próbnego

Warunki zakończenia
badania z wynikiem
pozytywnym
brak przecieków i roszenia,
spadek ciśnienia spowodowany
jest wyłącznie elastycznością
przewodów z tworzywa
sztucznego

10 minut
10 minut

-

brak przecieków i roszenia,
spadek ciśnienia nic większy
niż 0.6 bar
UWAGA: w przypadku nic spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania wstępnego za
zakończone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku
należy usunąć przyczyną wyniku negatywnego i ponownie wykonać badanie wstępne od początku.
Badanie główne
(do badania głównego należy przystojnie bezpośrednio po badaniu wstępnym -zakończonvm
wynikiem pozytywnym)

obserwacja instalacji

1/2
godziny
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podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia
próbnego
obserwacja instalacji

brak przecieków i roszenia,
spadek ciśnienia nic większy
2 godziny niż 0.2 bar
-

UWAGA 1: w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania głównego za
zakończone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku
należy usunąć przyczyną wyniku negatywnego i ponownie wykonać całe badanie, poczynając od
początku badania wstępnego
UWAGA 2: badanie główne zakończone wynikiem pozytywnym kończy badanie odbiorcze
szczelności, z wyjątkiem instalacji z przewodów z tworzywa sztucznego, dla których producent
wymaga przeprowadzenia także innych badań, nazwanych w WTWiO badaniami uzupełniającymi.
Badanie uzupełniające
(do badania uzupełniającego jeżeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodów z
tworzywa sztucznego, należy przvst((pić bezpośrednio po badaniu glównym zakończonvm wynikiem
pozytywnym)
Przebieg badania (czynności i czas ich trwania) oraz warunki uznania wyników badania za zakończone
wynikiem pozytywnym, powinny być zgodne z. wymaganiami producenta przewodów z tworzywa
sztucznego
8.4.4 Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem
- Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem nie zawierającym oleju.
- Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinno przekraczać 3 bar.
- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar.
- Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być wyposażona w zawór
bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania szczelności o nie
więcej niż 10 %.
- Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną uwagę na
niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym możliwością wypchnięcia
przez sprężone powietrze elementu instalacji (np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych korków z
tworzywa sztucznego).
- W przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je lokalizować
akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego.
- Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie co
najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury
nie powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne.
- Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr
spadku ciśnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelności instalacji.
- Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być sporządzony protokół
badania określający ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta
badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym
instalacja ogrzewania powinna być przedstawiona do ponownych badań.
8.5. BADANIE ODBIORCZE DZIAŁANIA NA ZIMNO INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy:
-ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona),
-podłączyć naczynie wzbiorcze,
-sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana,
-sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz:
-w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzić czy właściwy
jest poziom wody w naczyniu,
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym - sprawdzić czy ciśnienie początkowe w
naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,
- uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych
w projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia ł różnicy ciśnienia z wartościami
zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań.
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Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być
przedstawiona do ponownych badań.

8.6. CZYNNOŚCI PO BADANIACH ZWIĄZANYCH Z NAPEŁNIENIEM INSTALACJI WODĄ
Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą (z odpowiednim inhibitorem - jeżeli istnieje taka konieczność)
nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków gdy zachodzi konieczność
dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza się opróżnianie tylko tej części zładu, w której
wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody
powinno odbywać się do zbiornika retencyjnego, jest to szczególnie istotne w przypadku wody z inhibitorem
korozji. Wymaganie powyższe dotyczy każdej instalacji ogrzewczej, niezależnie od rodzaju materiału z którego
wykonane są rury i grzejniki. Instalacje napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury
zewnętrznej
należy zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. Jeżeli badanie szczelności przeprowadzane jest w
ramach odbioru częściowego, to badanie należy przeprowadzić wodą odpowiednio uzdatnioną,, aby ta część
instalacji, która została poddana próbie i po tej próbie będzie opróżniona z wody do momentu włączenia do
pozostałej części instalacji (może to być okres nawet wielu miesięcy), nie ulegała korozji.
8.7. BADANIA ODBIORCZE ODPOWIETRZENIA INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą automatycznej
regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do
odpowietrzania miejscowego". Następnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego działania instalacji na
gorąco można przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji. Badanie
przeprowadza się w sposób pośredni, sprawdzając „na dotyk" czy grzejniki i przewody nie są zapowietrzone.
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania
był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do
ponownych badań.
8.8. BADANIA ODBIORCZE OZNAKOWANIA INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczególne odgałęzienia
przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura
przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na
schematach instrukcji obsługi. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki
badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być
przedstawiona do ponownych badań.
8.9. BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI OGRZEWCZEJ PRZED
PRZEKROCZENIEM GRANICZNYCH WARTOŚCI CIŚNIENIA I TEMPERATURY
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartości
ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie' z wymaganiami normyPN-B-02419. Podczas badania
należy sprawdzić, czy w odbieranej instalacji przestrzegany jest zakaz zasilania z kotła na paliwo stałe instalacji
ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego z naczyniem wzbiorczym przeponowym %
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona
do ponownych badań.
8.10 BADANIA ODBIORCZE POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA I SZCZELNOŚCI NA GORĄCO
INSTALACJI OGRZEWCZEJ
8.10.1 Prowadzenie badania
- Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku
spełniają wymagania ochrony cieplnej. "Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie
zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględnione w protokóle odbioru.
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- Badanie działania i szczelności na gorąco nalcży przeprowadzić:
a. po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno,
b. po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji,
c. po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie.
- Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę
możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających
parametrów obliczeniowych.
- Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być ogrzewany co
najmniej przez trzy doby.
- Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień,
dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wszystkie zauważone nieszczelności i
inne usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nic wykazuje
przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nic stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń.
- W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu szczelności na gorąco
zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać
za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody
w zładzie nie przekroczyły 0,1 % jego pojemności.
- Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji z naczyniem wzbiorczym
przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową, sporządzić dla celów eksploatacyjnych nomogram
umożliwiający określenie stopnia napełnienia instalacji wodą w funkcji ciśnienia i średniej temperatury wody
w instalacji.
- Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być
przedstawiona do ponownych badań.
8.10.2 Pomiary
Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać w następujący
sposób:
a. pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K.
Pomiary należy dokonywać w miejscach zacienionych na wysokości l ,5 m nad ziemią i w odległości nie
mniejszej niż 2 m od budynku.
b. pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K.
c. pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających dokładność
odczytu nie mniejszą niż 10 Pa.
d. pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów zapewniających
dokładność odczytu ± 0,5 K. Pomiarów należy dokonywać na wysokości 0,75 m nad podłogą, w środku
pomieszczenia, a w większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu
pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi nie
przekraczała 10 m.
e. pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach za pomocą termometrów
zapewniających dokładność odczytu ±0,5 K. Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za pomocą
termometrów dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na złączce grzejnikowej, na śrubunku
zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie
nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń. Jeżeli pomiar będzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie
dopuszcza się usuwania farby z tej powierzchni, jeżeli została ona nałożona fabrycznie.
8.10.3. Dopuszczalne odchyłki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu
- Dopuszcza się odchyłkę rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury
założonej w projekcie (ustalonej z uwzględnieniem wpływu użytkowania pomieszczeń):
a. ± l K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu,
b. ± 2 K w pozostałych przypadkach.
- Pomiar ochłodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nic może być kryterium skuteczności
działania instalacji ogrzewczej i prawidłowych wartości temperatury działania grzejnika13.
- W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartości temperatury wody instalacyjnej powinny być
dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnętrznej. Wartości liczbowe tych temperatur podają wykresy
regulacyjne dla określonych typów grzejników. Obliczyć je można również według dodatku B do niniejszych
WTWiO. Należy przyjmować następujące odchyłki temperatury wody instalacyjnej od wartości wynikających z
wykresu regulacyjnego:
a. woda zasilająca instalację ogrzewczą:
przy wiatrach o prędkości do 5 m/s, odchyłka temperatury ± l K,
przy wiatrach o prędkości ponad 5 m/s, temperatura wyższa o l K do 2 K,
b. woda powrotna z instalacji ogrzewczej: temperatura nie wyższa niż o l K i nie niższa niż o 2K.
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8.10.4 Badania efektów regulacji instalacji ogrzewczej
- Warunki przy dokonywaniu badań efektów regulacji
Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać:
- po upływie co najmniej trzech dób od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym temperatura
zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegać od wartości z wykresu
egulacyjnego o więcej niż ± l K, przy temperaturze zewnętrznej.
- w przypadku ogrzewania pompowego-możliwie najniższej lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż 6
°C,
- w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie niższej od O °C i nie wyższej niż + 6 °C,
-Przebieg oceny efektów regulacji
Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:
a. zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych
obiegów o zróżnicowanych wartościach temperatury zasilenia i powrotu; porównaniu zmierzonych
wartości temperatury z właściwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury
zewnętrznej,
b. skontrolowaniu pracy grzejników w budynku:
- wszystkich grzejników \v sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk"
- w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,
c) c. skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawności działania instalacji w
ogrzewanych pomieszczeniach), W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach użytkowanych
konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności
wentylacji itp.),
d. skontrolowaniu spadków ciśnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na głównych
rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegów i porównaniu ich z wartościami określonymi
w dokumentacji. Dopuszczalna odchyłka powinna mieścić się w granicach ± l O % obliczeniowego spadku
ciśnienia,
e. skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na wszystkich rozdzielaczach.
- Czynności po negatywnej ocenie efektów regulacji W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie
spełnia wymagań należy:
- przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przepływów wody w
poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki,
- określić inne właściwe przyczyny nłedogrzewania lub przegrzewania (np. błąd w doborze wielkości grzejnika
lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, nieprawidłowe wykonanie elementów budowlanych
decydujących o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania itp.)
8.11 BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA PRZED KOROZJĄ OD STRONY WODY
INSTALACYJNEJ
Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej należy przeprowadzić
sprawdzając zgodność jakości wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji ogrzewczej z
wymaganiami podanymi w tablicy 12'4. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół.
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być
przedstawiona do ponownych badań.
8.12. BADANIA ODBIORCZE NATĘŻENIA HAŁASU WYWOŁANEGO PRZEZ PRACĘ
INSTALACJI
Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej polegają na sprawdzeniu,
według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez
działającą instalację ogrzewczą, nic przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z
przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w
protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.
8.13. BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI
Jeżeli uzupełnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociągowej niezbędne jest
sprawdzenie czy połączenie instalacji ogrzewczej z instalacją wodociągową dokonane jest w sposób
zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem wodą z instalacji
ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenie czy na połączeniu instalacji
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ogrzewczej z instalacją wodociągową zastosowano urządzenie zabezpieczające spełniające wymagania
normy PN-B-01706. Z
przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w
protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.
8.14. BADANIA ARMATURY PRZY ODBIORZE INSTALACJI
8.14.1. Badania armatury odcinającej
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:
a. doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym,
b.szczelność połączeń armatury,
c. poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy
sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym
armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań.
8.14.2. Badania armatury odcinającej z regulacją montażową
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:
a. doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem
technicznym,
b. szczelność połączeń armatury,
c. poprawność i szczelność montażu głowicy armatury,
d. regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. Z
przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w
protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawionado ponownych badań.
8.14.3. Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów)
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:
a. doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich identyfikację
(sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicznym,
b. poprawność i szczelność montażu połączeń armatury (regulatorów),
c. poprawność i szczelność montażu głowicy armatury (regulatorów),
d. poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji,
e. nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu próbnego,
f. plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane),
g. poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem).
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w
protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań.
8.14.4. Badania odbiorcze innych elementów w instalacji ogrzewczej
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp. powinny być
określone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentację techniczno -ruchową opracowaną przez
producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić protokół. Jeżeli
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym elementy te powinny być
przedstawione do ponownych badań.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Część ogólna" pkt 9. Płatność za
materiały i urządzenia wbudowane w instalację należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami tych
wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów.
9.1. MONTAŻ RUR PEX Z IZOLACJAMI I PRÓBAMI POMONTAŻOWYMI
- Montaż rury PP śr.50mm; śr 40mm; śr. 32 mm; śr. 26 mm; śr. 20 mm,; śr. 16 mm
łączonej poprzez zgrzewanie. Montaż sytemu należy wykonać w temperaturze otoczenia powyżej 0 st C.
- Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót:
- Dostarczenie materiałów i sprzętu;
- Ułożenie rur poziomych i pionowych w miejscach wyznaczonych;
- Przycinanie rur;
- Montaż kształtek;
- Montaż podpór w razie potrzeby;
- Wykonanie połączeń rur;
- Wykonanie prób szczelności;
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- Wykonanie przejść przez ścianę i stropy w tulejach ochroonych;
- Montaż izolacji z otuliny polietylenowej na rurach
- Oznaczenie trasy;
- Uporządkowanie miejsca pracy;
9.2. MONTAŻ GRZEJNIKÓW
- Wyznaczenie miejsca montażu;
- Montaż uchwytów na zawieszenie grzejnika;
- Zawieszenie grzejników w oryginalnych opakowaniach;
- Podłączenie grzejnika poprzez przyłącza pionowe z posadzki;
- Montaż na grzejnikach zaworów termostatycznych;
- Montaż odpowietrzników grzejnikowych;
- Płukanie grzejników;
- Badanie szczelności;
- Zdjęcie opakowań;
9.3. MONTAŻ URZĄDZEŃ I ARMATURY
- Wyznaczenie miejsca montażu;
- Montaż armatury
- Montaż urządzeń sanitarnych
- Podłączenie urządzeń sanitarnych do przewodów zasilających;
- Sprawdzenie szczelności;
10 POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr
129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 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 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270)
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 póz. 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 póz. 679, Nr
8/02 poz. 71)
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 póz. 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 póz. 673)
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych
w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo
służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na
znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53)
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia,
zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie
w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz
rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58)
[9] Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności
energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 póz. 608)
[9a] 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 póz. 714)
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[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 póz. 906)

PN-EN 215:2002
PN-EN 442-1:1999
PN-EN 442-2:1999
PN-EN 442-2:1999/
A1-2002
PN-EN 442-3:2001
PN-EN ISO 6946:1999
PN-EN ISO 13370:2001
PN-EN ISO 13789:2001
PN-EN ISO 14683:2000
PN-IS07-1:1995
PN-IS0228-L1995
PN-90/B-01430
PN-B-02025:2001
PN-82/B-02403
PN-91/B-02415
PN-91/B-02420
PN-B-02421:2000
PN-B-03406:1994
PN-83/B-03430
PN-H-74200.1998
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-65/M-69013
PN-75/M-69014
PN-88/M-69420
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03
PN-70/N-01270.14
Z AT/97-01-005
ZAT/97-01-010

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
Grzejniki. Moc cieplna i metody badań
Grzejniki. Moc cieplna i metody badań
Grzejniki. Ocena zgodności
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania
Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt.
Metoda obliczania
Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie.
Metoda obliczania
Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła.
Metody uproszczone i wartości orientacyjne
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych
systemów ciepłowniczych. Wymagania
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze
Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o
kubaturze do 600 m3
Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą
PN-83/B-03430/Az3:2000
Rury stalowe ze szwem gwintowane
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego
zastosowania
Rury stalowe ze szwem przewodowe
Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych.
Rowki do spawania
Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i
niskostopowych
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne
Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla
przesyłanych czynników
Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania
Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z
niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w
rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek Badawczo
-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.
Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy
łączące w rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów.
Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
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Z AT/99-02-013

INSTAL. Warszawa, 1997 r.
Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego
ogrzewania. Zalecenia dotyczące zakresu stosowania, wymagań i badań.
Centralny Ośrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE WENTYLACYJNE
CPV 45331210-1
CPV 45331220-4
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1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
wykonania instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach dworca PKP w Będzinie ul. Małachowskiego.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNĄ
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
nowej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacynej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem
niżej wymienionych robót:
- Wykonanie otworow do prowadzenia instalacji wentylacyjnej
- Wykonanie przewodów wentylacyjnych
- Montaż urządzeń wentylacyjnych
- Montaż przewodów odwadniających
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych" COBRTIINSTAL, Warszawa 2001.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich
uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej
instalacji.
1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną
Specyfikacją Techniczną p. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW STOSOWANYCH W INSTALACJACH
WENTYLACYJNYCH
Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadać
warunkom stosowania w instalacjach.
Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom
blachy stalowej ocynkowanej.
Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok
ochronnych.
Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.
Należy zapewnić tatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich
obsługi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.
Urządzenia i elementy wentylacyjne i klimatyzacykne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją
producenta.
Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
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2.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE
Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów:
a) blacha lub taśma stalowa ocynkowana;
b) mur z cegły pełnej obustronnie otynkowany;
c) inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi,
Przewody skroplin powinny być wykonywane z następujących materiałów:
a) rury z PCV-C klejonego
b) inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi,
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca winien używać
sprzętu zalecanego przez producenta montowanych elementów oraz dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Rodzaje używanego sprzętu używanego do robót niniejszej
specyfikacji pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Sprzęt będący
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy.
4. TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określi dostawca lub producent.
Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczane na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie.
Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich
uszkodzenia, odkształcenia. Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych
na budowie należy sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub
kwalifikujące się na złom. Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas
załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. WYKONANIE
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć
ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PNEN 1505 i PN-EN 1506.
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434.
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002.
5.2. MONTAŻ PRZEWODÓW
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm.
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do
100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej
grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych
właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być
wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. Izolacje cieplne przewodów powinny
mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być
ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.
5.3. WENTYLATORY
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję
budynku
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5.4. NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI,
Elementy ruchome wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia.
Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.
Przewód łączący sieć przewodów z wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i
ostrych zmian kierunków.
Sposób zamocowania wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego
elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.
Wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych.
Wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.
5.5. WYRZUTNIE
Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków
atmosferycznych .
Wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach.
5.6. PRZEPUSTNICE
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w element
umożliwiający trwale zablokowanie dźwigni w wybranym położeniu Przepustnice powinny mieć wyraźne
oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej
powinna odpowiadać co najmniej klasie l wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. Szczelność obudowy
przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
5.7. TŁUMIKI HAŁASU
Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
Odcinek przewodu pomiędzy tłumikiem a przegrodą powinien być zaizolowany akustycznie.
Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych.
6. KONTROLA I BADANIE PRZY ODBIORZE
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinna być przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunków technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTIINSTAL. Każda dostarczona partia materiałów powinna być
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzić badania ponownie. Odbiór robót należy wykonywać na podstawie wymagań PrPN EN
12599
6.1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI WYKONANYCH PRAC
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace
związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi
przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące
działania:
Badanie ogólne
Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych
Badanie wymienników ciepła
Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych
Badanie klap pożarowych
Badanie sieci przewodów
Badanie wywiewników
Badanie elementów regulacji automatycznej
6.2. KONTROLA DZIAŁANIA
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak wywiewniki , wentylatory,
itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie
6.3. POMIARY KONTROLNE
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji technicznej „Część ogólna" ilości przyjmować wg.
Przedmiarów robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót/ w każdym zakresie/należy przeprowadzić zgodnie z:
-„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom II – Wydawnictwo
„Arkady” Warszawa 1988 – sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych wymienionych w tym
opracowaniu.
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI Instal zeszyt nr 7 .
Warszawa 2003
Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są:
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
- próby instalacji ,
- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,
- karty gwarancyjne,
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych powinny być potwierdzone
protokółami, które wraz z dziennikiem budowy stanowią podstawę przekazania układu do eksploatacji.
Dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu obowiązują zasady podane wyżej
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Część ogólna".
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr i09/00 póz.
1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085.Nr 110/01 poz.1190, Nr
115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz, 676)
[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
PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynków – przewody proste i kształtki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokątnym - wymiary

PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynków – przewody proste i kształtki wentylacyjne
z blachy o przekroju kołowym - wymiary

PN-B-01411:1999

Wentylacja i klimatyzacja - Technologia

PN-B-03434:1999

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania
i badania

PN-B-76001:1996

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania
i badania

PN-B-76002:1976

Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001

PN-EN 1886:2001
ENV 12097:1997

Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne
końcowe -Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykających.
Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
-Właściwości mechaniczne
Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe
dot. odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrPN-EN 12599

Wentylacja budynków - Procedury badań i metody
pomiarowe dot. odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji

PrEN 12236

Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory
przewodów - Wymagania wytrzymałościowe

