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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH    

OŚRODEK ZDROWIA + STACJA „CARITAS” 
GMINA ŁUBNIANY; OBRĘB ŁUBNIANY DZ. NR 376/6 K.M. 2 

INSTALACJE SANITARNE  
 

0.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

 
dział  45  Roboty budowlane 
grupa  453  Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
klasa  4533  Hydraulika i roboty sanitarne  
kategoria 4533  Roboty hydrauliczne  
kod CPV  45332200-5  Hydraulika 
 

  
 
 

 
0.2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

dział  45  Roboty budowlane 
grupa  453  Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
klasa  4533  Hydraulika i roboty sanitarne  
kategoria 45332  Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania  

 powietrza 
kod CPV  45332200-5  Hydraulika  
 

  
 
 

 
0.3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 

dział  45  Roboty budowlane 
grupa  453  Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
klasa  4533  Hydraulika i roboty sanitarne  
kategoria 45331  Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania  

 powietrza 
kod CPV  45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 
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0.4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJA WENTYLACYJNA 
 

dział  45  Roboty budowlane 
grupa  453  Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
klasa  4533  Hydraulika i roboty sanitarne  
kategoria 45331  Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania  

 powietrza 
kod CPV  45331100-6  Instalacje wentylacyjne 
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0.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
 

dział  45  Roboty budowlane 
grupa  453  Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
klasa  4533  Hydraulika i roboty sanitarne  
kategoria 4533  Roboty hydrauliczne  
kod CPV  45332200-5  Hydraulika 
 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie budowy instalacji sanitarnych w budynku Ośrodka Zdrowia + 
Stacja „Caritas” Łubniany dz. bud. nr 376/6 k.m. 2 ul. Opolska Inwestor Urząd Gminy 46-024 
Łubniany 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

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

na celu wykonanie nowej, instalacji wodociągowej na poziomie parteru i piętra budynku 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót : 

 
- montaŜ rurociągów,  
- montaŜ kształtek, 
- montaŜ armatury,  
- montaŜ zaworów czerpalnych, baterii,  
- badania instalacji, 
- dezynfekcja, próba szczelności,3 
- roboty budowlane towarzyszące 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami nadzoru autorskiego, i inwestorskiego  
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23, i 28 ustawy Prawo Budowlane „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” Arkady,  
Warszawa 1988. 
 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji wodociągowej do  
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wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 
zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji,  a 
jeŜeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie 
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, polskimi normami oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji.  
 

2.  Materiały 

 
Do wykonania instalacji wodociągowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. 
Wszystkie materiału uŜyte do wykonania instalacji musza posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać polskim normą. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
aprobatę Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według 
wymagań  i w sposób określony normami. 
 
2.1 Przewody 
 Instalacja wodociągowa wykonana będzie z rur PEX-c w systemie rura w rurze, łączonych za 
pomocą kształtek zaciskowych, z rur miedzianych IMI łączonych poprzez lutowanie kapilarne, z rur 
stalowych ocynk łączonych za pomocą łączników ocynk.  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wŜerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
 
2.2 
 Izolację ciepłochronną rurociągów naleŜy wykonać za pomocą systemu rura w rurze 
oraz izolacja instalacji p/poŜ  otuliną w osłonie polietylenowej. 
 Otuliny musza posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 

3. Sprzęt 

 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru pod warunkiem nie spowodowania niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

 

4.  Transport 

 
4.1 Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej długości.  
Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku  
i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.2 Armatura 
 Dostarczona na budowę armatura winna być sprawdzona na szczelność. Armaturę naleŜy 
składować w zamkniętych magazynach. armatura  powinna być dostarczona w zamkniętych  
oryginalnych opakowaniach producenta.. armaturę, łączniki i materiały pomocnicze naleŜy  
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach i zamkniętych pojemnikach. 
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4.4 Izolacja termiczna. 
 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji przeciwskroplinowej instalacja p/poŜ. 
powinny być przewoŜone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zawilgocenie, zanieczyszczenie i zniszczeniem. 
 Wyroby i materiały do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w pom. 
krytych suchych. naleŜy unikać działania promieni słonecznych na otuliny PE, poniewaŜ ten nie jest 
odporny na promieniowanie ultrafioletowe. 
 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych 
 
5. Wykonanie robót 
 
MontaŜ instalacji wodociągowej naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI  
INSTAL zeszyt 2 „Wytyczne projektowania i wykonania inst. wodociągowych.” 
 
Materiały uzyskane z ubytku technologicznego naleŜy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub 
na najbliŜsze uzgodnione z Inwestorem miejsce zwałki. 
 
6. MontaŜ rurociągów 

 
Rurociągi łączone będą zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2 „Wytyczne 
projektowania inst. wodociągowych.” 
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenia przewodów. 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie powodują 
uszkodzeń mechanicznych ora czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub uszkodzonych w inny sposób nie naleŜy uŜywać. 
 
Kolejność wykonywania robót : 
 

- wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
- montaŜ przewodu „peszla” 
- przecinanie rur, 
- załoŜenie tulei ochronnych, 
- ułoŜenie rur  
- wykonanie połączeń. 

 
  W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropu nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ściana rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu tulei. Długość tulei powinna być 
większa o 6-8% od grubości ściany lub stropu.  
 

6.1 MontaŜ armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych z zastosowaniem 
kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą pasty uszczelniającej 
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 Zawory na poziomie naleŜy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych i widocznych dla 
obsługi konserwacji i kontroli. 

 6.2 Badania i uruchomienie instalacji 

 Instalacja przed zakryciem  oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być 
poddana próbie szczelności. 

 Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacje podlegająca próbie (lub jej części) 
kilkakrotnie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania naleŜy instalację napełnić 
wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 Woda w instalacjach wodociągowych. 

Badania szczelności instalacji na zimno naleŜy przeprowadzać przy temp.  powyŜej OC. 
Ciśnienie robocze instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę 
szczelności instalacji c.o. naleŜy przeprowadzić zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” Arkady, 
Warszawa 1988, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary lecz nie mniejsze niŜ 4 bary. Ciśnienie 
podczas próby szczelności naleŜy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego 
maksymalnej wartości 12 barów. 
 Do pomiaru ciśnienia naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 
ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w moŜliwie najniŜszym punkcie instalacji. 
 Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 20 minut. 
  

6.2 Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
 

Izolacją ciepłochronna będzie rura osłonowa „peszel” prowadzona w posadzkach pomieszczeń. 
 

7. Kontrola jakości robót 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”  

 KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta.  

 Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którykolwiek z wymagań nie został spełniony, naleŜy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie. 

8.  Obmiar robót 

 
Jednostką obmiarową robót jest: 
dla instalacji m, 
dla armatury i uzbrojenia szt. 
dla urządzeń kpl. 
dla prac towarzyszących m2, m, szt, kpl. 

9. Obmiar robót 

Odbiór robót polegających na wykonaniu instalacji c.o. naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400 

Odbiory między operacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do następujących prac : 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
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Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatności robót i elementów do prawidłowego ogrzewania. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty : 

-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie        
wykonywania robót, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez          
dostawców materiałów) 

- protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić : 

- zgodność wykonania z dokumentacja projektową oraz ewentualnymi zmianami, 

- protokóły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 

- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia) 

- protokóły badań szczelności instalacji. 
 

10. Podstawa płatności  

 
Podstawą płatności są protokóły odbioru robót. 

Stawka ustalona w kosztorysie ofertowym za określona pozycję przez Wykonawcę jest ostateczna. 
 

11.  Przepisy związane 
  
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”  
 
PN-64/B-10600 Urządzenia w instalacja wodociągowych w budownictwie powszechnym. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
 
PN-B-02414:1922 Zabezpieczenia instalacji wodociągowych. Wymagania.  

PN-90/M-75703 Armatura instalacji wodociągowych. Ogólna wymagania i badania. 

PN-91/M – 75010 Armatura instalacji wodociągowej. Zawory. Wymagania i badania 

PN-B-02421:200 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze. 

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach . Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 
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0.2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

 
dział  45  Roboty budowlane 
grupa  453  Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
klasa  4533  Hydraulika i roboty sanitarne  
kategoria 45332  Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania  

powietrza 
kod CPV  45332200-5  Hydraulika  
 

12.  Wstęp 
2.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru robót w zakresie budowy instalacji sanitarnych w budynku Ośrodka Zdrowia + 
Stacja „Caritas” Łubniany dz. bud. nr 376/6 k.m. 2 ul. Opolska Inwestor Urząd Gminy 46-024 
Łubniany 

 
 
12.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

12.3. Zakres robót objętych SST 

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

na celu wykonanie nowej, instalacji kanalizacyjnej. na poziomie parteru i pietra budynku. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót : 
 

- wykonanie wykopu dla rurociągów, 
- wykonanie podsypki piaskowej 
- montaŜ rurociągów,  
- montaŜ armatury,  
- montaŜ urządzeń sanitarnych  
- badania instalacji, 
- roboty budowlane towarzyszące 
 
12.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

12.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami nadzoru autorskiego, i inwestorskiego  
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23, i 28 ustawy Prawo Budowlane „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” Arkady,  
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Warszawa 1988. 
 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji kan. do  
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 
w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji,  a jeŜeli dotyczą zmiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, polskimi normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji.  
 

13.  Materiały 

 
Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej mogą być stosowane wyroby producentów  

krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiału uŜyte do wykonania instalacji musza posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać polskim normą. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
aprobatę Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według 
wymagań  i w sposób określony normami. 
 
13.1 Przewody 
 Instalacja kanalizacyjna wykonana będzie z rur pcv kanalizacyjnych klasy „S” SDR34 S16,7 
∅ 50, Ø 75, ∅ 110, Ø 160. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wŜerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
 
13.2 Urządzenia sanitarne  

 Jako urządzenia sanitarne dopuszcza się stosowanie urządzeń producentów krajowych  
i zagranicznych. 

14. Sprzęt 

 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru pod warunkiem nie spowodowania niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

 

15.  Transport 

 
15.1 Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej długości.  
Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku  
i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
 
15.2 Urządzenia sanitarne  
 Transport urządzeń winien odbyć się krytymi środkami. zaleca się transportowanie urządzeń 
w fabrycznych opakowaniach. Opakowania powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie 
ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczenie i uszkodzenie.  
 
15.3 Armatura 
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 Dostarczona na budowę armatura winna być sprawdzona na szczelność. Armaturę naleŜy 
składować w zamkniętych magazynach. armatura powinna być dostarczona w zamkniętych 
oryginalnych opakowaniach producenta.. armaturę, łączniki i materiały pomocnicze naleŜy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach i zamkniętych pojemnikach. 
 
  
16. Wykonanie robót 
 
MontaŜ instalacji kanalizacyjnej naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI  
INSTAL zeszyt 2. 
Materiały uzyskane z ubytku technologicznego naleŜy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub 
na najbliŜsze uzgodnione z Inwestorem miejsce zwałki. 
 
17. MontaŜ rurociągów 

 
17.1 Rurociągi łączone będą zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2 
„Wytyczne projektowania inst. kanalizacyjnej” 
 
17.2 Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenia przewodów. 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie powodują 
uszkodzeń mechanicznych ora czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub uszkodzonych w inny sposób nie naleŜy uŜywać. 
 
Kolejność wykonywania robót : 
 

- wykonanie wykopu, 
- wykonanie podsypki piaskowej, 
- wyznaczenie miejsca ułoŜenia rurociągu, 
- przecinanie rur, 
- załoŜenie tulei ochronnych, 
- ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym. 
- wykonanie połączeń. 

 
 

  W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropu nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ściana rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu tulei. Długość tulei powinna być 
większa o 6-8% od grubości ściany lub stropu.  
 
17.3 MontaŜ urządzeń sanitarnych 
Urządzenia sanitarne montować po wykonaniu posadzek w pomieszczeniach przeznaczonych na montaŜ.  
Kolejność wykonywania robót : 

 
- wyznaczenie miejsca zamontowania, 
- wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów, 
- zamocowanie urządzenia, 
- podłączenie z przewodami 

 
17.4 MontaŜ armatury i osprzętu 
 
 Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzanie miejscowe 
przy pomocy zaworów napowietrzających i odpowietrzenia grawitacyjnego.  
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17.5 Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem musi być poddana próbie szczelności dla kanałów rurowych. 

 Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacje podlegająca próbie (lub jej części) 
kilkakrotnie przepłukać wodą.  
.  

18. Kontrola jakości robót 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”  

 KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta.  

 Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którykolwiek z wymagań nie został spełniony, naleŜy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie. 

19.  Obmiar robót 

 
Jednostką obmiarową robót jest: 
dla instalacji m, 
dla armatury i uzbrojenia szt. 
dla urządzeń kpl. 
dla prac towarzyszących m2, m, szt, kpl. 

20. Obmiar robót 

Odbiór robót polegających na wykonaniu instalacji c.o. naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty : 

-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie        
wykonywania robót, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez          
dostawców materiałów) 

- protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić : 

- zgodność wykonania z dokumentacja projektową oraz ewentualnymi zmianami, 

- protokóły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 

- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia) 

- protokóły badań szczelności instalacji. 
 

21. Podstawa płatności  
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Podstawą płatności są protokóły odbioru robót. 

Stawka ustalona w kosztorysie ofertowym za określona pozycję przez Wykonawcę jest ostateczna. 
 

22.  Przepisy związane 
  
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”  

PN-91/B-02462 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania. 

PN-90/M-75023 Armatura instalacji kanalizacyjnej. Ogólna wymagania i badania. 

PN-93/C-04207 Instalacje kanalizacyjne. Przewody  
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0.3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 

dział  45  Roboty budowlane 
grupa  453  Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
klasa  4533  Hydraulika i roboty sanitarne  
kategoria 45331  Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania  

powietrza 
kod CPV  45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 
 

23.  Wstęp 
23.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru robót w zakresie budowy instalacji sanitarnych w budynku Ośrodka Zdrowia + 
Stacja „Caritas” Łubniany dz. bud. nr 376/6 k.m. 2 ul. Opolska Inwestor Urząd Gminy 46-024 
Łubniany 

 
23.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
23.3. Zakres robót objętych SST 

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

na celu wykonanie nowej, instalacji c.o. na poziomie parteru, piętra budynku. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót : 

 
- montaŜ rurociągów,  
- montaŜ armatury,  
- montaŜ urządzeń grzejnych, 
- badania instalacji, 
- regulacja działania instalacji, 
- roboty budowlane towarzyszące 
 
23.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

23.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami nadzoru autorskiego, i inwestorskiego  
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23, i 28 ustawy Prawo Budowlane „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 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 – 
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w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji,  a jeŜeli dotyczą zmiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, polskimi normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji.  
 

24.  Materiały 

 
Do wykonania instalacji centr. ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiału uŜyte do wykonania instalacji musza posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać polskim normą. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
aprobatę Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według 
wymagań  i w sposób określony normami. 
 
24.1 Przewody 
 Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur z miedzi IMI łączonych za pomocą 
lutowania kapilarnego oraz rur PEX-c ułoŜonych w warstwie podłogowej i zaizolowanych z 
szafkami rozdzielaczy centralnego ogrzewania.  
Przewody łączone za pomocą kształtek zaciskowych.  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wŜerów i ubytków, nacieć spowodowanych uszkodzeniami. 
 
24.2 Grzejniki 
 Jako elementy grzejne instalacji naleŜy zastosować grzejniki stalowe płytowe PURMO  
z podłączeniem odpodłogowym, typ higieniczny dla pom. zgodnie z projektem i typu 
konwektorowego dla pozostałych pomieszczeń i mocowaniem stojakowym, dopuszcza się 
zastosowanie innego typu grzejników pod warunkiem zachowania wielkości i wydajności cieplnej.  
24.3 Armatura 
 Grzejniki naleŜy wyposaŜyć w zawory grzejnikowe termostatyczne typ „Danfoss”, 
dopuszcza się zastosowanie innego typu zaworów pod warunkiem zachowania niezmienionych 
parametrów technicznych. 
 
24.4 
 Izolację ciepłochronną rurociągów ułoŜonych w warstwie podłogowej naleŜy wykonać  
z pianki termoizolacyjnej polietylenowej lub poliuretanowej gr. 13 mm w płaszczu z folii PE. 
 Otuliny musza posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 

25. Sprzęt 

 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru pod warunkiem nie spowodowania niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

 

25.  Transport 
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25.1 Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej długości.  

Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku  
i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
 
25.2 Grzejniki 
 Transport grzejników winien odbyć się krytymi środkami. zaleca się transportowanie 
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kaŜdej palecie powinny być pakowane 
grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby 
w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczenie i uszkodzenie grzejników. 
Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułoŜonych w warstwy, zabezpieczonych przed 
przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
 
25.3 Armatura 
 Dostarczona na budowę armatura winna być sprawdzona na szczelność. Armaturę naleŜy 
składować w zamkniętych magazynach. armatura specjalna, jak zawory termostatyczne powinna być 
dostarczona w zamkniętych oryginalnych opakowaniach producenta.. armaturę, łączniki i materiały 
pomocnicze naleŜy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach i zamkniętych pojemnikach. 
 
25.4 Izolacja termiczna. 
 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgocenie, zanieczyszczenie i 
zniszczeniem. 
 Wyroby i materiały do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w pom. 
krytych suchych. naleŜy unikać działania promieni słonecznych na otuliny PE, poniewaŜ ten nie jest 
odporny na promieniowanie ultrafioletowe. 
 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych 
 
26. Wykonanie robót 
 
MontaŜ instalacji centralnego ogrzewania naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi 
COBRTI  INSTAL zeszyt 2 „Wytyczne projektowania i wykonania inst. centralnego ogrzewania.” 
 
Materiały uzyskane z ubytku technologicznego naleŜy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub 
na najbliŜsze uzgodnione z Inwestorem miejsce zwałki. 
 
 
27. MontaŜ rurociągów 

 
Rurociągi łączone będą zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2 „Wytyczne 
projektowania centr. ogrzewania” 
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenia przewodów. 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie powodują 
uszkodzeń mechanicznych ora czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub uszkodzonych w inny sposób nie naleŜy uŜywać. 
 
Kolejność wykonywania robót : 

 
- wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
- przecinanie rur, 
- załoŜenie tulei ochronnych, 
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- ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym. 
- wykonanie połączeń. 
- zamocowanie kształtek zaciskowych. 

 
 
27.1 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropu nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ściana rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu tulei. Długość tulei powinna być 
większa o 6-8% od grubości ściany lub stropu.  
 
27.2 Przewody pionowe (piony c.o.) naleŜy mocować do ściany za pomocą uchwytów umieszczonych co 
najmniej co 3,0m dla rur o średnicy 15-20mm, przy czym na kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany 
co najmniej jeden uchwyt.  
 
MontaŜ grzejników 
 Grzejnik montować na stojakach naleŜy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i parapetu powinna wynosić co najmniej 110mm. 

 
Kolejność wykonywania robót : 

 
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
- wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów, 
- zamocowanie grzejnika, 
- podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
 

Grzejniki naleŜy montować w opakowaniu fabrycznym, zaleca się aby opakowanie była zdejmowane 
dopiero po zakończeniu prac wykończeniowych 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane aby po połączeniu i skręceniu nie następowały Ŝadne 
napręŜenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie 
powłoki lakierniczej. 

 
27.3 MontaŜ armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych z zastosowaniem 
kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą pasty uszczelniającej. 
Zawory na pionach oraz odpowietrzniki naleŜy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych i widocznych 
dla obsługi konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako 
odpowietrzanie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych z zaworem stopowym, 
montowanych w najwyŜszych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym naleŜy 
zamontować zawór odcinający kulowy. 

27.4 Badania i uruchomienie instalacji 

 Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być 
poddana próbie szczelności. 

 Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacje podlegająca próbie (lub jej części) 
kilkakrotnie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania naleŜy 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 COBRI-
INSTAL. 

 Instalację naleŜy dokładnie przewietrzyć. 

Badania szczelności instalacji na zimno naleŜy przeprowadzać przy temp.  powyŜej OC. 
KaŜdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. 
Ciśnienie robocze instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę 
szczelności instalacji c.o. naleŜy przeprowadzić zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” Arkady, 
Warszawa 1988, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary lecz nie mniejsze niŜ 4 bary. Ciśnienie 
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podczas próby szczelności naleŜy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia 
jego maksymalnej wartości 12 barów. 
 Do pomiaru ciśnienia naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 
ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w moŜliwie najniŜszym punkcie instalacji. 
 Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 20 minut nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia. 
 Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół. 
 Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności naleŜy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 
najwyŜszych – w miarę moŜliwości parametrach – czynnika grzewczego, lecz nie przekraczającego 
parametrów obliczeniowych. 
 Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną praca instalacji. 
 
27.5 Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

 
Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokółem odbioru.  
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej grubość otuliny 13mm. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy uŜyciu konwencjonalnych 
narzędzi. Grubość izolacji nie powinna się róŜnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej niŜ 
o –5 %. 

28. Kontrola jakości robót 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”  

 KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta.  

 Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którykolwiek z wymagań nie został spełniony, naleŜy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie. 

29.  Obmiar robót 

 
Jednostką obmiarową robót jest: 
dla instalacji m, 
dla armatury i uzbrojenia szt. 
dla urządzeń kpl. 
dla prac towarzyszących m2, m, szt, kpl. 

30. Obmiar robót 

Odbiór robót polegających na wykonaniu instalacji c.o. naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400 

Odbiory między operacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do następujących prac : 

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

- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatności robót i elementów do prawidłowego ogrzewania. 
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Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty : 

-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie        
wykonywania robót, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez          
dostawców materiałów) 

- protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić : 

- zgodność wykonania z dokumentacja projektową oraz ewentualnymi zmianami, 

- protokóły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 

- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia) 

- protokóły badań szczelności instalacji. 
 

31. Podstawa płatności  

 
Podstawą płatności są protokóły odbioru robót. 

Stawka ustalona w kosztorysie ofertowym za określona pozycję przez Wykonawcę jest ostateczna. 
 

32.  Przepisy związane 
  
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”  
 
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
 
PN-B-02414:1999 Ogrzewanie i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.  

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólna wymagania i badania. 

PN-91/M – 75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. zawory regulacyjne. wymagania i 
badania.  

PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe Część I : Wymagania i badania. 

PN-EN 422-1:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A!) 

PN-B-02421:200 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze. 

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. wymagania i badania dotyczące jakości wody. 
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0.4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA WENTYLACYJNA 

 
dział  45  Roboty budowlane 
grupa  453  Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
klasa  4533  Hydraulika i roboty sanitarne  
kategoria 45331  Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania  

powietrza 
kod CPV  45331100-6  Instalacja wentylacyjna 
 

33.  Wstęp 
33.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru robót w zakresie budowy instalacji sanitarnych w budynku Ośrodka Zdrowia + 
Stacja „Caritas” Łubniany dz. bud. nr 376/6 k.m. 2 ul. Opolska Inwestor Urząd Gminy 46-024 
Łubniany 

 
33.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
33.3. Zakres robót objętych SST 

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

na celu wykonanie nowej, instalacji wentylacyjnej na poziomie parteru, piętra budynku. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót : 

 
- montaŜ rurociągów,  
- montaŜ armatury,  
- montaŜ anemostatów nawiewno-wywiewnych, 
- badania instalacji, 
- regulacja działania instalacji, 
- roboty budowlane towarzyszące 
 
33.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

33.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami nadzoru autorskiego, i inwestorskiego  
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23, i 28 ustawy Prawo Budowlane „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 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 – 
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w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji,  a jeŜeli dotyczą zmiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, polskimi normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji.  
 

34.  Materiały 

 
Do wykonania instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiału uŜyte do wykonania instalacji musza posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać polskim normą. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
aprobatę Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według 
wymagań  i w sposób określony normami. 
 
34.1 Przewody 
 Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej wykonana będzie z przewodów ocieplonych 
„Spiro” zgodnie z PN-B/03434. 
Przewody łączone za pomocą kształtek zaciskowych „Spiro” 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wŜerów i ubytków, nacieć spowodowanych uszkodzeniami. 
 
34.2 Uzbrojenie 
 Jako elementy nawiewne-wywiewne instalacji naleŜy zastosować regulowane anemostaty 
zamontowane w podwieszanym suficie.  
 
34.3 
 Izolację ciepłochronną rurociągów ułoŜonych w podwieszanym suficie naleŜy wykonac za 
pomocą ocieplonych przewodów „Spiro” 
 Otuliny musza posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 

35. Sprzęt 

 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru pod warunkiem nie spowodowania niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

 

36.  Transport 

 
36.1 Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej długości.  
Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku  
i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 
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36.2 Armatura 
 Dostarczona na budowę armatura – anemostaty, winny być sprawdzona .Armaturę naleŜy 
składować w zamkniętych magazynach. armatura specjalna, jak wentylatory nagrzewnice, tłumiki 
dźwięku powinna być dostarczona w zamkniętych oryginalnych opakowaniach producenta..  
 
36.3 Urządzenia, wentylatory osprzęt: 
 Jako urządzenia czerpni i wyrzutni powietrza zastosowano wentylatory oraz osprzęt firmy 
„Venture Industries”, dopuszcza się zastosowanie wentylatorów i osprzętu innych producentów pod 
warunkiem zachowania zbliŜonych parametrów technicznych. 
 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi  
 
37. Wykonanie robót 
 
MontaŜ instalacji centralnego ogrzewania naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi 
COBRTI  INSTAL zeszyt 2 „Wytyczne projektowania i wykonania inst. wentylacyjnych.” 
 
Materiały uzyskane z ubytku technologicznego naleŜy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub 
na najbliŜsze uzgodnione z Inwestorem miejsce zwałki. 
 
 
38. MontaŜ rurociągów 

 
Rurociągi wentylacyjne łączone będą zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2 
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenia przewodów. 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie powodują 
uszkodzeń mechanicznych ora czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub uszkodzonych w inny sposób nie naleŜy uŜywać. 
 
Kolejność wykonywania robót : 

 
- wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
- przecinanie rur, 
- ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym. 
- wykonanie połączeń. 
- zamocowanie kształtek zaciskowych. 
- montaŜ anemostatów nawiewno-wywiewnych, 
- montaŜ wentylatorów nawiewno-wywiewnych 
- montaŜ osprzętu (filtry, tłumiki dźwięku, nagrzewnice). 

 
 
38.1 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropu nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ściana rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu tulei. Długość tulei powinna być 
większa o 6-8% od grubości ściany lub stropu.  
 
38.2 Przewody pionowe (piony c.o.) naleŜy mocować do ściany za pomocą uchwytów umieszczonych co 
najmniej co 1,0m, przy czym na kaŜdej kondygnacji muszą być co najmniej dwa uchwyty. 
 

 
38.3 Kolejność wykonywania robót : 

 
- wyznaczenie miejsca montaŜu 
- wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów, 
- zamocowanie przewodów 
- podłączenie z osprzętem 
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Przewody powinny być tak ukształtowane aby po połączeniu i skręceniu nie następowały Ŝadne 
napręŜenia.  

38.4 Badania i uruchomienie instalacji 

 Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być 
poddana próbie szczelności. 
. 
 
38.5 Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy uŜyciu konwencjonalnych 
narzędzi. Grubość izolacji nie powinna się róŜnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej niŜ 
o –5 %. 

39. Kontrola jakości robót 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”  

 KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta.  

 Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którykolwiek z wymagań nie został spełniony, naleŜy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie. 

40.  Obmiar robót 

 
Jednostką obmiarową robót jest: 
dla instalacji m, 
dla armatury i uzbrojenia szt. 
dla urządzeń kpl. 
dla prac towarzyszących m2, m, szt, kpl. 

41. Obmiar robót 

Odbiór robót polegających na wykonaniu instalacji c.o. naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400 

Odbiory między operacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do następujących prac : 

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

Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatności robót i elementów do prawidłowego ogrzewania. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty : 

-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie        
wykonywania robót, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez          
dostawców materiałów) 

- protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
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- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić : 

- zgodność wykonania z dokumentacja projektową oraz ewentualnymi zmianami, 

- protokóły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 

- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia) 

- protokóły badań szczelności instalacji. 
 

42. Podstawa płatności  

 
Podstawą płatności są protokóły odbioru robót. 

Stawka ustalona w kosztorysie ofertowym za określona pozycję przez Wykonawcę jest ostateczna. 
 

43.  Przepisy związane 
  
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”  
 
PN-64/B-10402 Urządzenia wentylacyjne w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

PN-90/M-75010 Armatura instalacji wentylacyjnej. Ogólna wymagania i badania. 

PN-91/M – 75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. zawory regulacyjne. wymagania i 
badania.  

PN-B-02421:212 Instalacja wentylacyjna. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze. 

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. wymagania i badania dotyczące jakości wody. 

 
 
 
 
 
 


