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Część I 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne 

 

1.WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót dla zadania : „Budowa instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb budynku 

Szkoły Podstawowej w Woli Rzędzińskiej I gm. Tarnów dz. ewid. nr 1557/1, 1557/2” 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST dla wymienionych w punkcie 1.1. robót budowlanych) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o 

zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych 

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (ST). 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

przedmiarem, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.4.1.Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

Budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za teren budowy (elementy budynku, 

na terenie których wykonywane będą prace). 

1.4.2.Zgodność robót z dokumentacją (przedmiarami) i SST. 

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy ”. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 

wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i SST. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym : ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczeń terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel wykonawcy. 

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 



Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń obiektach, takie jak rurociągi, kable 

itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników 

oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 

1.4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.4.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 

będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z tereny budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych inspektorem nadzoru. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 



zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez 

inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach inspektora 

nadzoru terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące tego użytkownika. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze i 

uzyska ego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora 

nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4.TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje inspektora 

nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w realizacji robót 

będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone , inspektor nadzoru ustali, 



jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

 

6.2.Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które : 

1. posiadają certyfikaty na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 

1998 r.( Dz.U. 99/98) 

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 

 - Polską Normą 

 - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są odjęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz.U. 98/99) 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do roboty będzie posiadać te dokumenty, określone w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

 

7.ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST , roboty podlegają następującym odbiorom :  

a/ odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu 

b/ odbiorowi częściowemu 

c/ odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

d/ odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni (robocze) 

od daty zgłoszenia wpisu do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora 

nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

7.4.Odbiór końcowy. 

 

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 



Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 7.4.2. odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST. W toku 

odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykona wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, przypadku stwierdzenia 

przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

  1. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi pomiarami 

powykonawczymi, 

  2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i Ew. 

uzupełniające lub zamienne) 

  3. recepty i ustalenia technologiczne, 

  4. dzienniki budowy i książki obmiarów ( oryginały ) 

  5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ) 

  6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ) 

  7. rysunki (dokumentacji) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

7.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych w usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 

punkcie 7.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

 

 

 

 

 



8.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

8.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla jej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

 Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

-robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

9.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 

109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 

1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 

oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Arkady, 

Warszawa 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część II 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 

1.WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. 

1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych Szczegółowej Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie instalacji kotłowni i centralnego ogrzewania na poziomie parteru i piętra. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót : 

 Montaż rurociągów 

 Montaż armatury 

 Montaż grzejników 

 Regulacja działania instalacji  C.O. 

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 budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” – Arkady, 

Warszawa 1988. 

- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów – materiałów 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. 

 

2.MATERIAŁY 

 

- Do wykonania instalacji kotłowni mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. 

- Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 

- Instalacja kotłowni i C.O. wykonana będzie z systemowych rur i kształtek stalowych  z 

zewnątrz ocynkowanych łączonych przez zaprasowywanie. Dostarczone na budowę rury 

powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 

spowodowanych uszkodzeniami. 



2.2. Kocioł 
Kotłownia bez zmian. 

2.3. Armatura i urządzenia  

- Zgodnie z kosztorysem dla zadania p.n. - „Budowa instalacji centralnego ogrzewania dla 

potrzeb budynku Szkoły Podstawowej w Woli Rzędzińskiej I gm. Tarnów dz. ewid. nr 

1557/1, 1557/2” 

2.4. Izolacja termiczna 

- zgodnie z projektem 

- Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL. 

 

3. SPRZĘT 

 

-Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. 

 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 

4.1.Rury 

- Rury muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej długości. Kształtki należy 

przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 

rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2.Kotły 

- Nie dotyczy  

4.3. Armatura 

- Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 

należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 

termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 

pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.4. Izolacja termiczna 

- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem.  

- Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych 

na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

- Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 

i krawędzie nieuszkodzone a odchyłki ich wymiarów stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 

normach przedmiotowych. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Montaż rurociągów 

- Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRI INSTAL  zeszyt 2: 

„Wytyczne projektowanie centralnego ogrzewania”.  



- Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 

elementy zaprawy betonowej i mury).  

-Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

- Kolejność wykonywania robót:  

*wyznaczanie miejsca ułożenia rur, 

*wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

*przecinanie rur, 

*założenie tulei ochronnych, 

*ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

*wykonanie połączeń. 

- Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w 

kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami 

zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.  

- W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 

materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 

osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6 8 mm od grubości ściany 

lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 

wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.  

5.2. Montaż kotła 

Nie dotyczy. 

 

5.3.Montaż armatury i osprzętu 

- Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, 

gwintowanych zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą 

np. konopi oraz pasty miniowej. 

- Kolejność wykonywania robót: 

*sprawdzenie działania zaworu, 

*nagwintowanie końcówek, 

*wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 

*skręcenie połączenia. 

- Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 

by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez 

oś przewodu. 

-Zawory na pionach i gałązkach w miejscach łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i 

kontroli. 

- Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie 

miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, 

montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem 

odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy. 

5.4.Badania i uruchomienie instalacji 

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

- Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 

część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania 



należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w 

instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem 

inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-NSTAL. 

- Instalację należy dokładnie odpowietrzyć, 

- badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze 

zewnętrznej powyżej 0 
O
C 

- Każdy kocioł sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 

barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 

10 barów. Próbę szczelności w instalacji kotłowni NALEŻY PRZEPROWADZIĆ ZGODNIE 

Z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe” tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie 

mniejsze niż 4 bary. 

- Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 

odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 

punkcie instalacji. 

- Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. Nie 

stwierdzono przecieków ani roszenia. 

- Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół 

- Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz 

nieprzekraczających parametrów obliczeniowych. 

- Próba szczelności na gorąco powinna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą 

instalacji. 

 

5.5.Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

- Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych oraz po potwierdzeniu 

prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

- Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 

styków elementów warstwy dolnej. 

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

konwencjonalnych narzędzi. 

- Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 

technicznej więcej niż o -5 do +10mm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 

Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

- 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 badanie ponownie. 

 



7. ODBIÓR ROBÓT 

 

- Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji technologii kotłowni, należy dokonać 

zgodnie z „Warunkiem technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom I- Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 

- Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

*przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

*zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem przypadku minimalnych spadków odcinków 

poziomych. 

- Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 

oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji technologii kotłowni. 

- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

*Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

*Dziennik budowy, 

*dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 

* protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

* protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

* zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

* protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

* aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 

* protokoły badań szczelności instalacji. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”. 

 

 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe” 

- PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 

- PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 

- PN-B-02421:2000 „ Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 

 

 


