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Specyfikacja techniczna cześć ogólna
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z budową instalacji sanitarnych ramach zadania:
Modernizacja kotłowni w budynkach będących w zarządzie Babiogórskiego Parku
Narodowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia
i zawarcia umowy na wykonanie robót związanych z przebudową i rozbudową z zakresu
robót instalacyjnych.

1.3. Zakres robót objętych ST

Spis działów specyfikacji wraz
Wymagania ogólne zawarte w
stosować w powiązaniu z
technicznymi SST :KOD CPV :
zakresie instalacji budowlanych
4 53 . ROBOTY INSTALACYJNE
4 53 -2 INSTALACJE CIEPLNE

z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je
niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami
45000000-7 Roboty budowlane 453 00000-0 Roboty w

1.3.1. Budynek Zawoja 1706
•

wymiana kotła węglowego na kocioł na ekogroszek moc 19kW, wraz z instalacją
pomp obiegowych wpięcie do istn. komina, zasobnika oraz instalacji c.o.

1.3.2. Budynek Lipnica Wielka 1171
•
•

Wymiana kotła zgazowującego drewno na kociol zgazowujący drewno moc 2 0kW
wpięcie do istn. komina, zasobnika oraz instalacji c.o.
zabudowa zbiornika buforowego c.o. 750-800dm3

1.3.3. Budynek Zawoja 907 mieszkanie 2
•
•
•

•

•

wymiana kotła węglowego na kocioł na ekogroszek moc 15kW, wraz z instalacją
pomp obiegowych wpięcie do istn. zasobnika oraz instalacji c.o.
budowa komina zewnętrznego prefabrykowanego ceramicznego z wykonaniem
dojść do niego po połaci dachowej
adaptacja istniejącego okna na wsyp węglowy (rozkucie, wyrównanie, konserwacja
okna wraz z zabudową zaczepu oraz okucie blachą stalową min. 1mm ścian i dna
wsypu)
zabudowa 10 głowic termostatycznych grzejnikowych. Głowica mechaniczna z
czujnikiem wbudowanym, bezpiecznik mrozu, zakres regulacji temperatury 5-2 6°C.
Możliwość ograniczania i blokowania ustawionej wartości temperatury. Kolor biały
przemalowanie kotłowni ~3 6m2.

1.3.4. Budynek Zawoja 907 mieszkanie 1
•

•
•
•

•

Wymiana
kotła
węglowego
na
kocioł
na
groszek
moc
do
~19kW
wpięcie do istn. komina, zasobnika oraz instalacji c.o. wraz z pokojowym radiowym
sterownikiem kotła umożliwiający: pogląd aktualnego stanu kotła wraz z
parametrami, zmianę trybu pracy (tryb pracy i czuwania, tylko CWU); zmianę
nastaw kotła.
zabudowa regulatora ciągu kominowego
układem sterowania z zewnętrznym radiowym panelem sterowania.
zabudowa 1 głowicy termostatycznej grzejnikowej. Głowica mechaniczna z
czujnikiem wbudowanym, bezpiecznik mrozu, zakres regulacji temperatury 5-2 6°C.
Możliwość ograniczania i blokowania ustawionej wartości temperatury. Kolor biały
zabudowa grzejników płytowych stalowych (2 szt.)
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1.3.5. Budynek Zawoja 967A
•

Wymiana
kotła
węglowego
na
kocioł
na
groszek
wpięcie do istn. komina, zasobnika oraz instalacji c.o.

moc

do

~19kW

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z
• projektem zgłoszenia (PB),
• specyfikacją techniczną (ST),
• przepisami prawa budowlanego
• normami i sztuką budowlaną.
Prawidłowością wykonywanych robót będzie sprawdzać Inwestor.

2.1. Zakres robót

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi,
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej
warunkami, PB, ST. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac
budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich,
materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów
budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.

2.2. Ochrona i utrzymanie robót

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z
placem budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w
zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 2 4 godziny od
wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.

2.3. Zgodność robót z PB i ST

Projekt zgłoszenia (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inwestora (np. protokoły konieczności na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną
częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB i SST lub ich pomijać. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST.
Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy roboty lub
materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów
wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.4. Projekt budowy

Projekt dla przedmiotowej inwestycji, obejmuje:
•
•
•
•

Dokumentacja zgłoszenia budowy komina.
Przedmiary robót,
Kosztorysy inwestorskie,
Specyfikacje techniczne.
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2.5. Teren budowy
2.5.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy następujące dokumenty:
• oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik,
budowy, kierownicy robót)
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu
przekazania placu budowy Inwestor wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej.
Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie
punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu).
Jeżeli Inwestor dopuszcza - rozliczenie może odbyć się ryczałtowo.

2.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach niezbędnych,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych. Kierownik robót określi niezbędny sposób
ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej
zapłacie.

2.6. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna
2.6.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w
jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych
dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń,
materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować Inwestora o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne
to w całości obciążą one Wykonawcę.

2.6.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej lub prywatnej.
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie
własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.

2.6.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie
przepisy ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
• podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a
wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania,
• miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie.
Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i
kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących
środowiska, obciążają Wykonawcę.
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• wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w
czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę.

2.6.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą
dopuszczone do użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe
promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia
dostosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora,
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego
poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy
do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.

2.6.5. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach
i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami użytkownika nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem
wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez
osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów
niebezpiecznych.

2.6.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP). 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 zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU.
3.1. Materiały
3.1.1. Akceptowanie użytych materiałów

Przed zaplanowanym montażem źródła ciepła Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego kotła oraz odpowiednie świadectwa
badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie jednego materiału
z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z
tego źródła.

3.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inwestora Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.

3.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą
one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora.
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Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inwestora inwestorskiego dopuszczone
do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu
w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości
przewożonych materiałów.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
4.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST,
oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i
rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez Inwestora inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inwestora inwestorskiego

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych
normach i instrukcjach. Inwestor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i
kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla
finalnego zakończenia robót, Inwestor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na
określone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakości robót.
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący
•
•
•
•

personel,
sprzęt,
zaopatrzenie,
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i
normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi
Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inwestora.
Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie
Inwestora.
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4.3.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane
przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inwestorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy
i okazywane Inwestorowi na każde żądanie.

4.4. Dokumenty budowy

Do dokumentów budowy w przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym zalicza się:
zgłoszenie robót budowlanych (komina) z zatwierdzonym projektem budowlanym
protokół przekazania placu budowy,
harmonogram budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokóły odbioru robót,
protokóły z narad i ustaleń,
dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z
demontażu
• podlegające utylizacji,
• korespondencja na budowie.

•
•
•
•
•
•
•

4.4.1. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie
któregokolwiek
z
dokumentów
spowoduje
jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane na życzenie Inwestora.

4.5. Obmiar robót.
4.5.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje
Wykonawca po powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inwestora dostarczonych
Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością
wymaganą do umownych płatności.

4.5.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w
przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

4.5.3. Wykonywanie obmiaru robót

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia
pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
•
•
•
•

podstawę wyceny i opis robót,
ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
datę obmiaru,
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,
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• obmiar
robót
z
podaniem
składowych
obmiaru
w
długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,
• ilość robót wykonanych od początku budowy,
• dane osoby sporządzającej obmiaru.

kolejności:

4.6. Odbiór robót.
4.6.1. Rodzaje odbiorów

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inwestora:
•
•
•
•

odbiorowi
odbiorowi
odbiorowi
odbiorowi

robót zanikających,
częściowemu, elementów robót,
końcowemu, ostatecznemu,
pogwarancyjnemu.

4.6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru robót dokonuje Inwestor. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca.
Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od
daty powiadomieniem o tym Inwestora.

4.6.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
robót dokonuje Inwestor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem powiadomieniem Inwestora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie
później jednak, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty powiadomieniem o tym
Inwestora.

4.6.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na
piśmie Inwestora. Wykonawca przekaże Inwestorowi kompletny operat kolaudacyjny,
zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.6 .6. W terminie siedmiu dni
od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o
dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac
komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

4.6.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

4.6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny
zawierający:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obmiar robót, (jeśli wymagany)
Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.
Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń.
Sprawozdania techniczne z prób ruchowych.
Protokóły prób i badań.
Protokóły odbioru robót zanikających.
Rozliczenie z demontażu.
Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi.
Wykaz przekazywanych kluczy.
Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie
ustalonym przez komisję.

4.7. Podstawa płatności.

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone w ST i PB.
Cena obejmuje:
• robociznę,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na
plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu,
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które
mogą wystąpić w czasie realizacji robót. Podstawą do wystawienia faktury za
wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inwestora, protokół częściowego
wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robót w
danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy
z Inwestorem regulują zapisy umowy
---------------------------------------------- K O N I E C ----------------------------------------------
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Specyfikacja techniczna szczegółowa
Instalacja ogrzewcza (wodna)
4 53 . ROBOTY INSTALACYJNE
4 53 -2 INSTALACJE CIEPLNE
4 52 6 2 500-6 ROBOTY MUROWE- KOMINY

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru
robót dotyczących budowy wewnętrznej instalacji ogrzewczej - centralnego ogrzewania
wodnego
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV)
Grupa

CPV

Opis

4 53 3 0000-9

Hydraulika i roboty sanitarne

4 53 3 1100-7

Instalowanie centralnego ogrzewania

4 53 00000-0

Klasa
Kategoria

Roboty w zakresie instalacji

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia
i zawarcia umowy na wykonanie robót jw.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót budowlanych instalacji ogrzewania. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie wszystkich wymienionych wyżej robót wynikających z projektu. Obejmują
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót.
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje:
•
•
•
•
•
•

dostawę materiałów,
montaż armatury i urządzeń,
montaż urządzeń grzejnych,
badanie instalacji,
wykonanie izolacji cieplnej przewodów,
regulacja działania instalacji.

1.5. Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją
zgłoszenia, specyfikacją techniczną, poleceniami Inwestora oraz zgodnie z art. 5, 2 2 , 2 3 i
2 8 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstępstw od wyżej wymienionych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.
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 co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości.
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
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przemysłowe”, Polskimi Normami, DTR producenta urządzeń oraz innymi przepisami
dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami
SST.
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mieć aprobaty
techniczne i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni.

2.1. Wymagania ogólne

Do wykonania instalacji ogrzewania, 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 Inwestora. Zatwierdzenie
jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są
niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.2. Źródło ciepła
2.2.1. Kocioł na ekogroszek.

Źródłem ciepła ma być kocioł przystosowanych do spalania - węgla kamiennego
do celów energetycznych typu 3 1.2 płukanego, klasy 2 6/05/06 sortymentu groszek, wg
PN-82 /G-97001-3 . Kocioł musi mieć możliwość pracy na niskim parametrze czynnika
grzewczego 70/5 5.
W zakresie emisji kocioł winien być sklasyfikowany do V klasy wg PN-EN 3 03 -5:2 012
Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym
zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -Terminologia, wymagania, badania i
oznakowanie oraz spełniać wymagania ekoprojektu – dyrektywa 2 009/12 5/WE z dnia 2 1
października 2 009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących
ekoprojektu - powyższe musi być potwierdzone stosownym dokumentem.
Kocioł musi wyposażony w zasobnik i automatyczny podajnik paliwa oraz w układ
sterowania pompami obiegowymi i regulacji składający się z czujników temperatury
wody w kotle, temperatury zewnętrznej i czujnika temperatury CWU. A utomatyka kotła
winna umożliwiać sterowanie zaworem trójdrogowym celem osiągnięcia i utrzymania
zadane temperatury na obiegu grzewczym. Automatyka musi posiadać zabezpieczenie
STB.
Korpus kotła winien być wykonany w całości jest z blachy atestowanej o grubości
6-8 mm. Drzwi zamknięcia zasobnika paliwa winny być doszczelnione uszczelką
gwarantującą zachowanie wymaganej szczelności zasobnika.
Wymiary zewnętrzne dobranego kotła i jego zabudowa w kotłowni winna
umożliwiać jego poprawną obsługę w tym dostęp do wszystkich niezbędnych otworów
serwisowych (wyczystek) oraz umożliwić wymianę zużywających się część podajnika.
Bez względu na obecne zabezpieczenie instalacji kotłowej nowy kocioł winien być
zabezpieczony w
• układzie zamkniętym w przypadku gdy producent kotła dopuszcza tego typu
zabezpieczenie, zgodnie z normą PN-EN 12 82 8 z dodatkowo zamontowanym
urządzeniem do odprowadzania nadmiaru ciepła zgodnie z normą PN-EN 3 03 -5
• układzie otwartym, zgodnie z normą PN-91/B-02 413 - w każdym innym przypadku
oraz w sytuacji gdy brak jest jednoznacznych informacji na temat zabezpieczenia
dobranego kotła.

2.2.2. Kocioł zgazowujący drewno.

Źródłem ciepła ma być kocioł zgazowujący drewno przeznaczony do spalania
drewna w szczapy i polana o średnicy 80 - 150 mm o wilgotności od 12 % do 2 0 %, o
wartości opałowej 15 - 17 MJ/kg i długości polan do 3 3 cm. Kocioł powinien posiadać
komorą załadowczą o pojemności ok. 80dm3.
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Kocioł powinien być wyposażony w okładziny ceramiczne przedłużające jego żywotność:
• górna komora na paliwo, w dolnej części powinna być wyposażona w ceramiczną
kształtkę z podłużnym otworem zapewniającym przepływ spalin i gazów, kształtka
ceramiczna winna obejmować również końcowe odcinki bocznych ścianek komory
• komora dopalania wyposażona w kształtki ceramiczne obejmujące dno i ścianki
boczne.
Wymuszenie obiegu powietrza winno yc uzyskane przez wentylator wyciągowy
spalin sterowany układem automatyki kotła.
W zakresie emisji kocioł winien być sklasyfikowany do V klasy wg PN-EN 3 03 -5:2 012
Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym
zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -Terminologia, wymagania, badania i
oznakowanie oraz spełniać wymagania ekoprojektu – dyrektywa 2 009/12 5/WE z dnia 2 1
października 2 009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących
ekoprojektu - powyższe musi być potwierdzone stosownym dokumentem.
Kocioł musi wyposażony w układ sterowania oraz automatyczny układ
podnoszenia temperatury powrotu, w celu osiągnięcia minimalnej temperatury wody
powrotnej do kotła na poziomie 65 C°.
Korpus kotła winien być wykonany w całości jest z blachy atestowanej o grubości
3 -8 mm.
Wymiary zewnętrzne dobranego kotła i jego zabudowa w kotłowni winna
umożliwiać jego poprawną obsługę w tym dostęp do wszystkich niezbędnych otworów
serwisowych (wyczystek) oraz umożliwić wymianę zużywających się część podajnika.
Bez względu na obecne zabezpieczenie instalacji kotłowej nowy kocioł winien być
zabezpieczony w układzie otwartym, zgodnie z normą PN-91/B-02 413 .

2.3. Kominy murowany prefabrykowany

Komin spalinowy należy wykonać z pustaków żużlobetonowych (keramzytobetonowy)
jako wolnostojący z wkładem ceramicznym z kształtkami do podłączenia czopuch kotła
posiadający kształtki do drzwiczek ze stali nierdzewnej. Część komina wystająca ponad
dach musi posiadać przefabrykowaną nakrywę oraz końcówkę ze stali nierdzewnej
całość przewodów zaizolowana przy pomocy wełny mineralnej temperatura pracy od 2 00
do 600 stopni min. okres gwarancji 2 0 lat.
Spód komina wyposażyć w drzwiczki
wycierowe/rewizyjne.
Pod kominem musi być wykonana ława fundamentowa o wymiarach wynikających z
dopuszczalnego obciążenia gruntu. Dolną część komina do pierwszego otworu
przyłączeniowego lub poziomu gruntu, można budować z bloczków betonowych bardziej
odpornych na ewentualne zawilgocenie. Pod kominem musi być umieszczona pozioma
izolacja przeciwwilgociowa ułożona na poziomie gruntu lub ławy fundamentowej w
budynkach podpiwniczonych.
Przewody kominowe wyprowadzić ponad dach budynku. Wylot przewodów winien
znajdować się co najmniej 0,3 m powyżej powierzchni dachu i w odległości minimum 1,0
m w kierunku poziomym od tej powierzchni. Komin musi przy tym wysięgu zachować
stateczność pod wpływem wiatru.
Od strony kalenicy powinny być wykonane zabezpieczenia za pomocą kozubków.
Łączenie zabezpieczeń między sobą i z blaszanym pokryciem połaci dachowych
powinno być wykonane na rąbki leżące podwójne
Montaż stopni i ław kominiarskich
Należy stosować systemowe stopnie i ławy kominiarskie wykonane ze stali ocynkowanej z
przetłoczniami antypoślizgowymi i malowane farbami proszkowymi w kolorze brązowym
jak najbardziej zbliżone do koloru obecnego pokrycia dachowego. Założono w
kosztorysie, że jeden odcinek ławy ma długość od 80 do 100 cm. Przy sztycach ław
kominiarskich należy stosować tzw. lejki zabezpieczające pokrycie dachu przed
przeciekami. Stopnie kominiarskie mają być montowane przy wyłazach dachowych.
Połączenia stopni i ław kominiarskich z konstrukcją pokrycia dachowego mają być
szczelne. Należy zastosować stopnie i ławy kominiarskie ze stali ocynkowanej w kolorze
Część ław kominiarskich ma być mocowanych do boków kominów.
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Roboty tynkarskie.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 0 C pod warunkiem że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 00 C. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki
zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w
czasie wiązania i twardnienia , tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą . Temperatura
otoczenia i podłoża nie może być wyższa od +2 50 C. Tynki należy chronić przed
bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. Przy renowacji tynków zewnętrznych
należy usunąć wszystkie luźne, łatwo odpadające fragmenty tynku lub resztki farby.
Dokładnie oczyszczoną powierzchnię uzupełnić tynkiem o tej samej nasiąkliwości i
twardości. W miejscach gdzie występują rysy należy szczeliny oczyścić, zagruntować,
wypełnić materiałem szczepnym i ułożyć tynk na siatce. Bezpośrednio przed
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i
substancji tłustych, Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10%
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Podłoże pod tynki
należy zwilżyć wodą a w przypadku wysokich temperatur również dzień wcześniej.

2.4. Pompy obiegowe

Jako pompy obiegowe należy zastosować pompy o wysokiej sprawności, regulowane
elektronicznie, nie wymagające konserwacji.
Silnik napędzający pompy bezdławnicowy synchroniczny odpornym na prąd przy
zablokowaniu, wykonanym w technologii ECM oraz z wbudowaną elektroniczną regulacją

wydajności do bezstopniowej regulacji różnicy ciśnień. Współczynnik EEI: ≤ 0.2 0
Pompa winna być dopuszczona do pracy we wszystkich instalacjach grzewczych i
klimatyzacyjnych dla poniższych parametrów:
• Min. temperatura przetłaczanej cieczy:+5 °C

• Max. temperatura przetłaczanej cieczy:: 95 °C
• Max. ciśnienie robocze: 10 bar

• Materiały: Korpus pompy: Żeliwo szare

• Kompatybilność elektromagnetyczna: EN 61800-3

• Generowanie zakłóceń: EN 61000-6-3

• Odporność na zakłócenia: EN 6 1000-6-2

Pompa powinna mieć możliwości wyboru trybu pracy (charakterystyka stała Δp cons. i
liniowa Δp-var) oraz być wyposażona w wyświetlacz LED umożliwiający ustawienie
wartości zadanej i wskazanie bieżącego poboru mocy w [W].

2.5. Rurociąg w obrębie kotłowni
2.5.1. Instalacja obiegów kotłowych z uzbrojeniem

Rurociągi obiegów wodnych wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74 2 19 łączonych
przez spawanie. Połączenia gwintowane stosuje się w miejscach montażu armatury i
urządzeń. Do uszczelnień połączeń zastosować typowe materiały dopuszczone do pracy
przy temperaturze 100°C i cienienie do 6 bar.

2.5.2. Mocowania

Mocowanie przewodów wykonać za pomocą typowych obejm mocujących stalowych
ocynkowanych. Przewody mocować do ścian i stropów pomieszczeń. Wszelkie obejmy
mocujące za wyjątkiem punktów stałych muszą posiadać wkładki gumowe umożliwiające
przemieszczanie się rurociągu podczas występowania naprężeń. Przejęcia rurociągów
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych wystających za przegrodę
2 0mm.
Na rurach przewidzieć mocowania za pomocą uchwytów i obejm systemowych do rur
instalacyjnych. Powinny być stosowane znormalizowane wsporniki do rur, uchwyty
dwudzielne oraz podpory zawieszone. Przewody poziome, prowadzone przy ścianach
powinny spoczywać na podporach ruchomych umieszczonych w odstępach:
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•
•
•
•
•

Średnica
DN10-2 0
DN2 5
DN3 2
DN40

Pionowo
2 ,0
2 ,9
3 ,4
3 ,9

poziomo
1,5
2 ,2
2 ,6
3 ,0

Połączenia z armaturą i przyrządami kontrolno-pomiarowymi wykonać za pomocą
kołnierzy
(zalecane
dla
armatury
zaporowej,
pomp,
przepustnic,
sprzęgieł
hydraulicznych i filtroodmulacza) lub gwintów. Uszczelnienie kołnierzy za pomocą
uszczelek.

2.5.3. Zabezpieczenia antykorozyjne

Rurociągi przed wykonaniem izolacji termicznej należy oczyścić z rdzy i brudu oraz
zabezpieczyć przed korozją. Kotłownię należy zaliczyć do środowiska o umiarkowanym
działaniu korozyjnym. Elementy stalowe (w tym podpory, konstrukcje wsporcze, naczynie
wzbiorcze, rozdzielacze) należy oczyścić do 2 -go stopnia czystości podłoża tj. usunąć
wszystkie zanieczyszczenia z pozostawieniem warstwy tlenkowej. (wg normy PN-70/H97050 stopień czystości "2 " charakteryzuje się chropowatą, szarą powierzchnią z
przebarwieniami rdzy oraz miejscową zgorzeliną walcowniczą rozłożoną równomiernie
do 5% powierzchni całkowitej lub nie więcej niż 10% powierzchni na pojedynczym
kwadracie o boku 2 5 mm). Farbę podkładową należy nałożyć niezwłocznie po
zakończeniu czyszczenia, najlepiej nie później niż po 4 godzinach. Dobrano:
• farba podkładowa ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%, symbol
3 12 1-002 -2 70, dwie warstwy, grubość powłoki około 70µm,
•
farba nawierzchniowa ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania, symbol 3 151000-XXX, dwie warstwy, grubość powłoki około 60µm.

2.5.4. Izolacje termiczne rurociągów

Wszystkie przewody i elementy instalacji izolować cieplnie otuliną z pianki polietylenowej
o współczynniku nie mniejszym niż 0,03 5 W/m2 K. Grubości izolacji przewodów instalacji
(materiał 0,03 5 W/(m2 K) winien wynosić co najmniej.
• do DN2 0
• powyżej DN2 0 do DN3 5
• powyżej DN3 5 do DN100

2 0mm
3 0mm
równa DN

Dopuszcza się stosowanie izolacji cieplnej z mat z wełny mineralnej pod blachą
ocynkowaną lub aluminiową. Izolacje powinny być zgodne z normą PN-B-02 4 2 1:2 000.
Rurociągi
oznakować
wg
normy
PN-70/N-012 70
przez
malowanie
pasków
identyfikacyjnych (względnie naklejanie) i kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać w
sposób trwały w miejscach widocznych i dostępnych.

2.6. Podpory

Punkty przesuwne (ślizgowe) /oznaczenie PP/ powinny umożliwiać swobodny ruch
osiowy rurociągów (wywołany wydłużeniem termicznym) i nie należy ich montować
bezpośrednio przy złączkach (minimalna odległość od krawędzi złączki musi być większa
od maksymalnego wydłużenia odcinka rurociągu). Rolę podpór przesuwnych mogą
pełnić „nieskręcone” obejmy metalowe z gumową wkładką.
Do wykonywania punktów stałych /oznaczenie PS/ należy stosować obejmy
metalowe z gumową wkładką, umożliwiające dokładne i pewne ustabilizowanie rury na
całym obwodzie. Obejma powinna być maksymalnie zaciśnięta na rurze. Obejmy
stanowiące punkty stałe lub podpory przesuwne nie mogą być montowane bezpośrednio
na kształtkach. Przy montażu punktów stałych przy trójnikach należy zwrócić uwagę, aby
obejmy blokujące rurociąg nie były montowane na odgałęzieniach o średnicy mniejszej
niż o jedną dymensję w stosunku do rurociągu, od którego odchodzi odgałęzienie.
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3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST, zarówno w miejscu
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora inwestorskiego. Sprzęt
należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca
dostarczy,
na
żądanie,
Inwestorowi
kopie
dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany
bez zgody Inwestora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie
gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inwestora
inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w
cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
Maszyny i urządzenia można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia
przez osoby niepowołane.

4. TRANSPORT

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do
transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.
W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich
uszkodzeniem.

4.1. Transport rur przewodowych

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu
poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu
nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia
mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną
ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
blisko 0°C i niższej.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur
kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie
poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej
niż wystające części rur.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna
być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura
drobna powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. 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

҈

KSV19spt3 -15-

15

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 nie uszkodzone, a odchyłki
ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się
w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą
one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora
inwestorskiego.
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed
dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny
być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami
promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi.
Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub
zadaszonych.
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy
nie jest to możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury
powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie
może powodować nacisku na kielichy rur, powodując ich deformację. Zabezpieczenia
przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów
drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części
uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki,
środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z
zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

1. Do rozpoczęcia montażu instalacji ogrzewania wodnego można przystąpić po
stwierdzeniu przez kierownika budowy, że:
• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do
prowadzenia robót instalacyjnych,
• elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji
wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym.
2 . W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane należy osadzić rury
osłonowe i tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń
między rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem
elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej
posadzki.
3 . Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów
lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i
trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki
elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych
powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje :
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
• projekt organizacji budowy
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora.
Polecenia Inwestora dotyczące 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.

5.3. Montaż rurociągów
5.4. Połączenia z rur stalowych ocynkowanych

Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, lub
past uszczelniających. Do urządzeń wody pitnej nie wolno stosować minii lub farb
miniowych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy
użyciu łączników; niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych zarówno na
zimno, jak i na gorąco. Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania
przewodów poziomych z rur stalowych ocynkowanych powinny wynosić:
•

dla rur o średnicy: 15 - 2 0 mm - odległość 1,5 m,
• dla rur o średnicy: 2 5 - 3 2 mm - odległość 2 ,0 m,
• dla rur o średnicy: 40 - 63 mm - odległość 2 ,5 m.

5.5. Montaż armatury i osprzętu

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z
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 oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02 42 0 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym,
montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem
odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy odcinający.

5.6. Badanie 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-04 607 „Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem
inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI Instal. Instalację należy dokładnie
odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności
należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Badania szczelności instalacji na
zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C.
Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych, Zeszyt nr 6
COBRTI Instal ”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary.
Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do
przekroczenia jego maksymalnej wartości 6 barów. Każdy grzejnik sprawdzany jest
szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w
instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów.
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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
2 0 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 nie
przekraczających parametrów obliczeniowych.
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 7 2 -godzinną pracą
instalacji.

5.7. Wykonanie izolacji ciepłochronnej

Roboty
izolacyjne
należy
rozpocząć
po
zakończeniu
montażu
rurociągów,
przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 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 wykonywania 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.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym
projektem architektoniczno – konstrukcyjnym.
1. Instalację ogrzewania należy poddać badaniom na szczelność. Badania szczelności
urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnątrz powyżej 0°C.
2 . Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może
być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej
byłoby niemożliwe lub utrudnione.
3 . Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub
z innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy
przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy
połączenia przewodów i armatury są szczelne

6.2. Kotłownia - próba szczelności, rozruch

Próbą szczelności objąć obieg kotłowni włącznie z rozdzielaczem głównym, kończąc na
zaworach odcinających poszczególne obiegi (na czas próby winny być zaślepione).

6.2.1. Próba szczelności na zimno

Na czas próby szczelno ści na zimno nale ży odłączyć kotły i naczynie wzbiorcze.
Po okresie jednej doby od stwierdzenia gotowości instalacji kotłowni i nie wystąpienia w
tym czasie przecieków wody lub roszenia należy przystąpić do przeprowadzenia próby
ciśnienia na zimno. Ciśnienie próby winno wynieść ciśnienie robocze w najniższym
punkcie instalacji +2 bary lecz nie mniej niż 4 bary. Podczas badania powinien być
używany cechowany manometr tarczowy o zakresie o 50% większym od ciśnienia
próbnego.
Podczas próby wstępnej, ciśnienie próbne w ciągu 3 0 minut należy dwukrotnie podnieść
do pierwotnej wartości w odstępie 10 minut.
W ciągu następnych 3 0 minut próby spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,6 bar.
Bezpośrednio po badaniu wstępnym przeprowadzić 12 0 minutową próbę główną. W tym
czasie ciśnienie pozostałe po próbie wstępnej nie może spaść więcej niż 0,2 bar.
Dodatkowo podczas trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczelności
wykonanych połączeń.
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6.2.2. Próba szczelności na gorąco (opcjonalny - zalecany).

Po wykonaniu próby szczelności zaleca się przeprowadzenie próby na gorąco,
sprawdzając w warunkach roboczych szczelność instalacji (przed izolacją i
zabezpieczeniem antykorozyjnym). Próbę można rozpocząć po otrzymaniu protokołu
kominiarskiego dotyczącego przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz protokołu
pomiarów elektrycznych dokonać rozruchu technologicznego przez uprawniony serwis.
Instalacja powinna być napełniona wodą i ogrzaną do najwyższej temperatury (ciśnienie
robocze narzucone wysokością naczynia wybiorczego). Urządzenia centralnego
ogrzewania pompowego powinny być badane podczas pracy pomp.
Po nagrzaniu urządzenie powinno być ochłodzone do temperatury otoczenia i ponownie
ogrzane do najwyższej temperatury jak na początku tej próby.
Wyniki próby należy uznać za dodatnie, jeżeli przy utrzymywaniu najwyższej temperatury
i ciśnienia stwierdzono szczelność całej instalacji, brak przecieków i roszenia, możliwość
swobodnego rozszerzania się elementów instalacji, a po ochłodzeniu stwierdzono brak
uszkodzeń i trwałych odkształceń.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

• odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekraczać 5 mm,
• odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczać - 5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku).
• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, 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.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne”. Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów

7.3. Jednostki i zasady obmiaru robót

Zasady określania ilości robót podane są odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
w KNRach oraz KNNR-ach. Obmiar instalacji ogrzewczej należy wykonać w jednostkach i
zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Jednostką obmiarową instalacji
ogrzewczej jest długość przewodu mierzona wzdłuż osi w m, dla grzejników i armatury w
ilości sztuk. Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich ilość w
sztukach. Zabezpieczenie antykorozyjne izolacją termiczną mierzy się w m2.

8. ODBIORY ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robót

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu
stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do
eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Wykonawca powiadamia Inwestora o
gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o
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zakończeniu robót na budowie. Przedmiotem odbioru są te instalacje ogrzewania, które
wyodrębniono jako oddzielne składniki inwestycji.

8.3. Odbiór częściowy

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane
przed zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić:
• zgodność wykonania z projektem
• użycie właściwych materiałów
• wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych,
jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia.

8.4. Odbiór końcowy

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać
komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi przedstawiciel Wykonawcy
oraz przedstawiciele, Inwestora.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały
dokonane uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do
protokółu końcowego. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
• zgodność wykonania z projektem
• zgodność wykonania z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji
grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2 003 r. oraz wcześniej
powołanymi w PB i ST normami.
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:
• Protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”
• Protokoły wykonanych prób i badań
• Świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających
odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie
• Instrukcje obsługi

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje
sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz
sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić
protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów
poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów
realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę.

8.5. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność
wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia
personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
• Instalacje sanitarne i przemysłowe”. A rkady, Warszawa 1988.
• PN-64 /B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
• PN-B-02 414:19 99 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania”.
• PN-91/B-02 415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych
systemów ciepłowniczych. Wymagania”.
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• PN-91/B-02 42 0 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.
Wymagania”.
• PN-90/M-75003 „A rmatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i
badania”.
• PN-91/M-7 5009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.
• PN-EN 2 15-1: 2 002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i
badania”.
• PN-EN 442 -1:19 99 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
• PN-EN 442 -2 :1999/A1:2 002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.
• PN-B-02 42 1:2 000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.
• PN– 93 /C-04 607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące
jakości wody.
---------------------------------------------- K O N I E C ----------------------------------------------
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