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1. Część ogólna. 
1.1. Nazwa zamówienia. 
Budowa pawilonów ogrodowych z zapleczem socjalnym i magazynowym 
zlokalizowanych na dz nr ewid. 221/18, 369/95, 359/125, 366/98, 306/92, 
obręb: Pokój, w zakresie: instalacji centralnego ogrzewania, instalacji 
wod-kan., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz węzła cieplnego. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiot robót obejmuje swym zakresem wbudowanie instalacji 
centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan., wentylacji mechanicznej i 
klimatyzacji oraz węzła cieplnego. 

 
1.2.1 Roboty montażowe związane z wykonaniem instalacji c.o.: 

Roboty montażowe obejmują: 
- Rurociągi łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków 
mieszkalnych, z rur PE-RT z wkł. Al o śr. 16 mm 65 m, 
- Rurociągi łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków 
mieszkalnych, z rur PE-RT z wkł. Al o śr. 20 mm 48 m, 
- Rurociągi łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków 
mieszkalnych, z rur PE-RT z wkł. Al o śr. 26 mm 53 m, 
- Rurociągi łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków 
mieszkalnych, z rur PE-RT z wkł. Al o śr. 32 mm 34 m, 
- Rurociągi łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków 
mieszkalnych, z rur PE-RT z wkł. Al o śr. 40 mm 2 m, 
- Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe b/s o śr. Nominalnej 25 mm o 
połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 3 m, 
- Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe b/s o śr. nominalnej 32 mm o 
połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 3 m, 
- Dwuzłączki o śr. nominalnej 25 mm 11 szt., 
- Otuliny termoizolacyjne z PU 20 mm; śr. zewn. Rurociągu 18 mm 65 m, 
- Otuliny termoizolacyjne z PU 20 mm; śr. zewn. Rurociągu 22 mm 48 m, 
- Otuliny termoizolacyjne z PU 20 mm; śr. zewn. Rurociągu 25 mm 53 m, 
- Otuliny termoizolacyjne z PU 30 mm; śr. zewn. Rurociągu 35 mm 37 m, 
- Otuliny termoizolacyjne z PU 30 mm; śr. zewn. Rurociągu 42 mm 2 m, 
- Otuliny termoizolacyjne z PU 40 mm; śr. zewn. Rurociągu 42 mm 3 m, 
- Grzejniki zintegrowane zaworowe 22KV/300/1200 2 szt., 
- Grzejniki zintegrowane zaworowe 22KV/600/920 4 szt., 
- Grzejniki zintegrowane zaworowe 22KV/600/1320 1 szt., 
- Grzejniki stalowe łazienkowe 1130/500 1 szt., 
- Grzejniki stalowe łazienkowe 1130/600 4 szt., 
- Zawór kątowy 2-r (3766 11) dn15 mm 7 szt., 
- Zawór 4017 M – z króćcami pomiarowymi dn15 mm 1 szt., 
- Zawór 4017 M – z króćcami pomiarowymi dn25 mm 1 szt., 
- Zawór 2622 dn 32 mm 1 szt., 
- Zawór kulowy z dźwignią dn 20 mm 1 szt., 
- Zawór kulowy z dźwignią dn 25 mm 3 szt., 
- Zawór kulowy z dźwignią dn 32 mm 2 szt., 
- Zawór odcinający RL-1 kątowy (3724) dn 15 mm 5 szt., 
- Zawór trójdrogowy mieszający lub rozdz. dn 25 mm 1 szt., 
- Zawór TS-90-V kątowy (7724) dn 15 mm 5 szt., 
- Głowica term. "D" (1 7260 99) 5 szt., 
- Głowica term. "Mini" (1 9200 60) 5 szt., 
- Filtr, wielkość oczek 0,75mm (GW) 1 1/4" 1 szt., 
- Filtry, wielkość oczek 0,5 mm 1" 1 szt., 
- Głowica termost. do 013G0360 2 szt., 
- Pompa: , H=10,1 kPa, V=0,2 dm3/s 1 kpl., 
- Pompa: , H=18,1 kPa, V=0,3 dm3/s 1 kpl., 
- Przyłącze do rur G 3/4 16x2 28 szt., 
- Rozdzielacz z przepływomierzami (8532) 4 króćce 1 kpl., 
- Rozdzielacz z przepływomierzami (8532) 10 króćców 1 kpl., 



                                             
 

 

- Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 300 mm 1 szt., 
- Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm 1 szt., 
- Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część 
instalacyjna; rurociągi z HF PE-RT o śr.16 mm 112 m2. 

 
1.2.2 Roboty montażowe związane z wykonaniem instalacji 
wodociągowej: 

Roboty montażowe obejmują: 
- Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. Na zaprawie 
cementowo-wapiennej 8 szt., 
- Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 8 szt., 
- Rurociągi łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków 
mieszkalnych, z rur PE-RT z wkł. Al o śr. 16 mm 114 m, 
- Rurociągi łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków 
mieszkalnych, z rur PE-RT z wkł. Al o śr. 20 mm 28 m, 
- Rurociągi łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków 
mieszkalnych, z rur PE-RT z wkł. Al o śr. 26 mm 29 m, 
- Rurociągi łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków 
mieszkalnych, z rur PE-RT z wkł. Al o śr. 32 mm 36 m, 
- Rurociągi łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków 
mieszkalnych, z rur PE-RT z wkł. Al o śr. 40 mm 21 m, 
- Dwuzłączki o śr. nominalnej 25 mm 16 szt., 
- Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów 
wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm, 
-  Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek 
ustępowych o śr.nom. 15 mm, 
- Pompa H=0,6633 kPa, Q=0,011 dm3/s 1 kpl., 
- Zawory odcinające do baterii stojących o śr. nominalnej 15 mm 12 
szt., 
- Zawory do miski ustępowej o śr. nominalnej 15 mm 3 szt., 
- Zawory czerpalne ze złączką do węża o śr. nominalnej 15 mm 12 szt., 
- Baterie umywalkowe stojące 3 szt., 
- Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm 4 
szt., 
- Baterie zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm - zlew porządkowy 2 
szt., 
- Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych 
- próba zasadnicza (pulsacyjna) 1 prób., 
- Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych 
- dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) 228 m, 
- Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 228 m, 
- Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; 
śr. zewn. rurociągu 18 mm 49 m, 
- Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 25 mm; 
śr. zewn. rurociągu 18 mm 66 m, 
- Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; 
śr. zewn. rurociągu 22 mm 26 m, 
- Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 25 mm; 
śr. zewn. rurociągu 22 mm 3 m, 
- Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; 
śr. zewn. rurociągu 25 mm 26 m, 
- Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 25 mm; 
śr. zewn. rurociągu 25 mm 4 m, 
- Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; 
śr. zewn. rurociągu 35 mm 10 m, 
- Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 40 mm; 
śr. zewn. rurociągu 35 mm 27 m, 
- Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; 
śr. zewn. rurociągu 42 mm 21 m, 
- Wykonanie podejścia obustronnego do wodomierzy skrzydełkowych w 
rurociągu o śr. 20 mm 1 kpl., 



                                             
 

 

- Montaż wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 20 
mm 1 szt., 
- Montaż zaworów odcinających o śr. 20 mm 2 szt., 
- Montaż zaworów antyskażeniowych o śr. 20 mm 1 szt., 
- Wykucie wnęk o głębok.do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej 0.91 m2, 
- Szafka na zestaw wodomierzowy 1 szt., 
- Rury ochronne o śr.nom.250 mm 0.4 m. 

 
1.2.3 Roboty montażowe związane z wykonaniem instalacji 
kanalizacji sanitarnej: 

Roboty montażowe obejmują: 
- Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o 
grub.do 20 cm 1 szt., 
- Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej 8 szt., 
- Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 8 szt., 
- Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej 17 m, 
- Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w 
ścianach z cegieł 17 m, 
- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, 
wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 45 m, 
- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, 
wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 17 m, 
- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, 
wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 9 m, 
- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 40 mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 9 m, 
- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 8 m, 
- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40 mm o 
połączeniach wciskowych 5 podejść, 
- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o 
połączeniach wciskowych 5 podejść, 
- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o 
połączeniach wciskowych 14 podejść, 
- Napowietrzacz kanalizacyjny o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 7 
szt., 
- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 6 m, 
- Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr.160 mm 1 szt., 
- Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 11 szt., 
- Umywalki pojedyncze porcelanowe 3 kpl., 
- Postument porcelanowy do umywalek 3 kpl.,  
- Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 3 kpl., 
- Brodziki natryskowe 4 kpl., 
- Zlewy gospodarcze stalowe 2 szt., 
- Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 1 szt., 
- Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 3 szt.  

   
1.2.4 Roboty montażowe związane z wykonaniem instalacji 
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji: 

Roboty montażowe obejmują: 
- Montaż Central nawiewno-wywiewnych - wraz z próbą montażową p.a. 2 
szt., 
- Dostawa Central Nawiewno-Wywiewnych- VS-30-RRMHC/WNSFS 2 szt., 
- Przepustnica okrągła CD1*+0 d=280 mm 6 szt., 
- Klapa przeciwpożarowa okrągła d=280 mm 6 szt., 
- Przepustnica okrągła CD1*+0 d=200 mm 30 szt., 



                                             
 

 

- Dysza dalekiego zasięgu d=200 mm 30 szt., 
- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o 
obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % 7.44 m2, 
- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 1000 
mm - udział kształtek do 55 % 87.65 m2, 
- Kanałowa klapa wentylacji pożarowej 800x350 mm 2 szt., 
- Podstawa dachowa prostokątna RRD1*+0 800x350 mm 2 szt., 
- Czerpnia powietrza 350x800 mm 2 szt., 
- Kanałowa klapa wentylacji pożarowej 800x1500 mm 1 szt., 
- Podstawa dachowa prostokątna RRD1*+0 800x1500 mm 1 szt., 
- Prostokątna czerpnia z zaluzją 800x1500 mm 1 szt., 
- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o 
obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % 77.25 m2, 
- Montaż Central nawiewno-wywiewnych - wraz z próbą montazową p.a. 1 
szt., 
- Dostawa Central Nawiewno-Wywiewnych- VS-10-R-PH/SS-T 1 szt., 
- Przepustnica okrągła CD1*+0 d=80 mm 2 szt., 
- Zawór wentylacyjny d=80 mm 2 szt., 
- Przepustnica prostokątna RD1* 125x125 mm 1 szt., 
- Przepustnica okrągła CD1*+0 d=100 mm 4 szt., 
- Zawór wentylacyjny d=100 mm 5 szt., 
- Kratka wentylacyjna prostokątna 125x225 mm 1 szt., 
- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o 
obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % 6.5 m2, 
- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 
mm - udział kształtek do 55 % 3.66 m2, 
- Prostokątna czerpnia ścienna 200x300 mm 1 szt., 
- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o 
obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % 1.74 m2, 
- Kanałowa klapa wentylacji pożarowej 1000x1000 mm 2 szt., 
- Kratka wentylacyjna prostokątna 1000x1000 mm 2 szt., 
- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o 
obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % 19.88 m2, 
- kanałowa klapa wentylacji pożarowej 800x350 mm 2 szt., 
- Kanałowa klapa wentylacji pożarowej 600x200 mm 2 szt., 
- Kanałowa klapa wentylacji pożarowej 1300x700 mm 2 szt., 
- Podstawa dachowa prostokątna RRD1*+0 600x200 mm 2 szt., 
- Wyrzutnia dachowa prostokątna 600x200 mm 2 szt., 
- Podstawa dachowa prostokątna RRD1*+0 800x350 mm 2 szt., 
- Wyrzutnia dachowa prostokątna 800x350 mm 2 szt., 
- Podstawa dachowa prostokątna RRD1*+0 1300x700mm 2 szt., 
- Wyrzutnia dachowa prostokątna 1300x700 mm 2 szt., 
- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o 
obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % 50.87 m2, 
- Przepustnica okrągła CD1*+0 d=100 mm 4 szt., 
- Zawór wentylacyjny d=100 mm 5 szt., 
- Przepustnica okrągła CD1*+0 d=80 mm 5 szt., 
- Zawór wentylacyjny d=80 mm 5 szt., 
- Przepustnica prostokątna RD1* 125x125 mm 1 szt., 
- Kratka wentylacyjna prostokątna 125x225 mm 1 szt., 
- Klapa przeciwpożarowa okrągła d=125 mm 1 szt., 
- Wentylator kanałowy okrągły RM125/450EC 1 szt., 
- Podstawa dachowa okrągła CRD1* d=125 mm 1 szt., 
- Wyrzutnia dachowa okrągła d=125 mm 1 szt., 
- Klapa przeciwpożarowa okrągła d=125 mm 1 szt., 
- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o 
obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % 12.48 m2, 
- o śr.do 1000 mm - udział kształtek do 55 % 11.21 m2, 
- Kanałowa klapa wentylacji pożarowej DRSD*+120 200x300 mm 1 szt., 
- Kanałowa klapa wentylacji pożarowej 200x300 mm 1 szt., 
- Podstawa dachowa prostokątna RRD1*+0 200x300 mm 1 szt., 



                                             
 

 

- Wyrzutnia dachowa prostokątna 200x300 mm 1 szt., 
- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o 
obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % 3.52 m2, 
- Izolacja przewodów wentylacyjnych otulinami z wełny mineralnej gr. 40 
mm 282.2 m2, 
- Dostawa materiałów i urządzeń instalacji klimatyzacji 1 kpl., 
- Montaż instalacji i urządzeń klimatyzacji 1 kpl. 
 
1.2.5 Roboty montażowe związane z wykonaniem węzła cieplnego: 

Roboty montażowe obejmują: 
- Pompa ciepła 14-54 kW DHP-M-L  1 kpl., 
- Moduł rozszerzeń EM do pompy ciepła DHP-M-L 1 ukł., 
- Zbiornik buforowy c.o., c.t. 1000 dm3 1 szt., 
- Zbiornik buforowy c.w.u. 500 dm3 1 szt., 
- Wymiennik ładowania c.w.u. SL-70-BR28-50-TL-LIQUID 1 szt., 
- Naczynie wzbiorcze c.o., c.t. NG80 1 szt., 
- Naczynie wzbiorcze c.w.u. DT60 1 szt., 
- Naczynie wzbiorcze dolne źródło DE50 1 szt., 
- Zespół przyłączy AG1 1 szt., 
- Zbiornik schłądzający V20 1 kpl., 
- Złącze odcinające SU 3/4 x 3/4 1 szt., 
- Grzałka elektryczna 8,0 kW 1 szt., 
- Zawór bezpieczeństwa c.o., c.t. 1915 1" 3bar 1 szt., 
- Zawór bezpieczeństwa dolne źródło 1915 1" 3bar 1 szt., 
- Zawór bezpieczeństwa c.w.u. 2115 3/4" 6,0bar 1 szt., 
- Zawór regulacyjny c.w.u. CV216 RGA Dn 25 mm z siłownikiem 1 szt., 
- Zawór trójdrogowy przełączający CV316 DN 32 mm + siłownik 1 szt., 
- Pompa obiegowa 25-40 do c.w.u. nierdzewna 1 kpl., 
- Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. 25-55 N nierdzewna 1 kpl., 
- Pompa obiegowa c.o. 25-60 (podłogowe) 1 kpl., 
- Pompa obiegowa c.o. 25-40 (grzejnikowe) 1 kpl., 
- Pompa obiegowa c.t. 25-60 1 kpl., 
- Pompa cyrkulacyjna Dn 20 1 kpl., 
- Zawór trójdrogowy mieszający z siłownikiem Dn 20 mm 1 szt., 
- Zawór trójdrogowy mieszający z siłownikiem Dn 15 mm 1 szt., 
- Zawór odcinający Dn 65 mm 3 szt., 
- Zawór odcinający Dn 40 mm 12 szt., 
- Zawór odcinający Dn 32 mm 15 szt., 
 - Zawór odcinający Dn 25 mm 3 szt., 
- Zawór odcinający Dn 20 mm 10 szt., 
- Filtr siatkowy Dn 65 mm 1 szt., 
- Filtr siatkowy Dn 40 mm 2 szt., 
- Filtr siatkowy Dn 32 mm 1 szt., 
- Filtr siatkowy Dn 20 mm 1 szt., 
- Zawór zwrotny Dn 50 mm 1 szt., 
- Zawór zwrotny Dn 40 mm 1 szt., 
- Zawór zwrotny Dn 32 mm 6 szt., 
- Zawór zwrotny Dn 20 mm 1 szt., 
 - Zespół automatycznego napełniania 6630 1 szt., 
- Uzdatniacz 3200 1 kpl., 
- Filtr mechaniczny Dn 25 mm 1 szt., 
- Wodomierz Dn 20 mm 1 szt., 
- Manometr 0-1,0 MPa 7 szt., 
- Manometr 0-0,6 MPa 7 szt., 
- Termometr 2 szt., 
- Termomanometr 6 szt., 
- Odpowietrznik automatyczny 10 szt., 
- Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 
150 mm 8 m, 
- Przejście PE/stal 90/65 2 szt., 



                                             
 

 

- Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 65 mm łączonych przez 
spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach 10 m, 
- Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 40 mm łączonych przez 
spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach 10 m, 
- Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 32 mm łączonych przez 
spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach 12 m, 
- Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 20 mm łączonych przez 
spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach 8 m, 
- Próby szczelności węzłów cieplnych 1 węzeł 
- Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości 
rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 8.8 m2, 
- Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o 
śr.zewn.do 57 mm 8.8 m2, 
- Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi 
rurociągów o śr.zewn.do 57 mm 8.8 m2, 
- Izolacja rurociągów otulinami gr.30 mm śr. zewn. rur 32 i 20 mm 20 m, 
- Izolacja rurociągów otulinami gr.30 mm śr. zewn. rur 65-40 mm 20 m, 
- Uruchomienie węzłów cieplnych 1 szt. 

 
1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące. 
Po protokolarnym przekazaniu przez inwestora placu budowy wykonawca 
zobowiązany jest w szczególności: 
- zabezpieczyć teren budowy z uwzględnieniem wjazdu i wyjazdu nie 
kolidującym z zastanym układem komunikacyjnym, 
- usytuować w dogodnym miejscu plac składowy materiałów budowlanych oraz 
miejsca dla sprzętu i urządzeń budowlanych, 
- posadowić tablicę informacyjną; 
Do prac towarzyszących związanych z budową należą: 
- utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, pomiary do rozliczenia 
robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 
- działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
- oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 
- doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania, 
- dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
- utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
- zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 
- usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń 
wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę, 
- usuwanie odpadów do 1 m3, nie zawierających substancji szkodliwych, 
Do robot tymczasowych zalicza się: 
-ustawienie i demontaż rusztowań niezbędnych do montażu urządzeń i armatury 
Do robót specjalnych zalicza się w szczególności: 
- działania związane z usuwaniem szkodliwych substancji, 
- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach 
umowy o podwykonawstwie, 
- działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych 
przedsiębiorstw, 
- specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków 
atmosferycznych, powodzi, wód gruntowych, 
- specjalne badania materiałów i elementów budowlanych dostarczonych przez 
zleceniodawcę, 
- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji 
na budowie np. ogrodzeń, rusztowań ochronnych, budowli pomocniczych i 
oświetlenia, 
- działania specjalne związane z ochroną środowiska, ochroną przyrody i 
zabytków, 
Inne prace towarzyszące lub tymczasowe mogą być uwzględnione na zasadzie 
umowy między Inwestorem i Wykonawcą. 
 



                                             
 

 

1.4 Informacja o terenie budowy  
- Wykonawca robót będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii 
elektrycznej znajdującej się w przedmiotowym budynku  
- Inwestor zapewni wykonawcy na terenie posesji pomieszczenie szatni 
dla pracowników oraz miejsce przechowywania narzędzi  
- Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem  
- Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być poinstruowani o 
bezpiecznym sposobie ich wykonywania  
- Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce składowania materiałów i 
urządzeń do wbudowania; Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren 
składowania w/w materiałów  
- Transport materiałów i urządzeń może odbywać się w godzinach 
uzgodnionych z Inwestorem  
- W czasie transportu należy zabezpieczyć wydzielony na ten czas teren 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo przechodzącym,  
- Wykonawca będzie mógł korzystać z klatki schodowej  
 
1.5. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są 
zgodne z określeniami używanymi w polskich normach, obowiązujących 
dziennikach ustaw dotyczących tematyki opracowanej w projekcie budowlanym, 
wykonawczym oraz z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 
opracowanymi przez COBRTI INSTAL. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do 
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących materiałów budowlanych 
(Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporządzenie zmieniające w/w 
rozporządzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), Zarządzeniem Dyrektora 
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobów podlegających 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE–EN–45014 
Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydanej przez dostawców. 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać 
Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki 
upoważnione przez właściwego ministra. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w 
sposób określony obowiązującymi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach centralnego 
ogrzewania, wentylacyjnych, kanalizacyjnych i wodnych zawarte są w 
warunkach technicznych wykonania i odbioru poszczególnych instalacji. 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Przyjęcie materiałów do 
magazynu powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych 
materiałów. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących norm i przepisów. Wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych 
parametrach jak w projekcie lub kosztorysie można zastosować na budowie 
wyłącznie za zgodą projektanta i inwestora. 
Urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości należy dostarczać wraz 
ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokółami odbioru. 
Dostarczane na miejsce składowania urządzenia należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu 
opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. 
 
 
 



                                             
 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do 
wykonania robót. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć 
ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami 
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt 
zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny mieć 
aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Należy uniemożliwić 
dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 
nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. 
Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po 
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Zabronione jest 
przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w 
trakcie ich pracy na budowie. 
 
4.Wymagania dotyczące środków transportu. 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie 
sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub 
zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
5.1. Wewnętrzna instalacja c.o. 
5.1.1 Opis sposobu wykonania robót wewn. instalacji c.o.: 
System grzewczy budynku wyposażony zostanie w układ ogrzewania podłogowego 
oraz grzejnikowego. Źródłem ciepła projektowanej instalacji centralnego 
ogrzewania będzie pompa ciepła z kolektorami gruntowymi pionowymi. System 
ogrzewania podłogowego dobrano dla parametrów temperaturowych 38/31 ˚C, 
ogrzewania grzejnikowego dla parametrów 55/45 ˚C. 
Zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe w układzie dwururowym. Projektowane 
rozprowadzenia instalacji c.o. wykonane będą z rur wielowarstwowych. 
Połączenia instalacji z projektowanymi grzejnikami należy wykonać za pomocą 
systemowych kształtek przejściowych. 
  
Ogrzewanie grzejnikowe. 
Doboru grzejników dokonano zależności od funkcji pomieszczeń i związanych z 
tym wymagań temperaturowych. Przyjęto parametry temperaturowe instalacji 
55/45 °C. W budynku przewidziano grzejniki dolnozasilane. Podłączenie 
grzejników z instalacją należy wykonać za pomocą zestawów przyłączeniowych 
kątowych. Grzejniki wyposażone są we wkładkę zaworową z regulacją wstępną, 
dodatkowo grzejniki należy wyposażyć w głowice termostatyczne. 
Nastaw wstępnych dla poszczególnych grzejników należy dokonać po 
przepłukaniu instalacji oraz po przeprowadzonej próbie szczelności 
instalacji na zimno. Grzejniki należy montować w odległości od posadzki 
100-150 mm, w opakowaniach fabrycznych ściąganych po wszystkich pracach 
wykończeniowych. 
 
Ogrzewanie podłogowe. 
Dla poszczególnych pomieszczeń czynnik grzewczy doprowadzany jest za pomocą 
wężownic podłączonych do rozdzielacza strefowego. Zaprojektowano układ 
pętli ślimakowy wężownic, dający najbardziej równomierny rozkład 
temperatury podłogi. Długość każdej pętli oraz rozstaw rur przedstawiono w 
dokumentacji technicznej instalacji c.o. Na belce zasilającej rozdzielacza 
należy wbudować wkładki regulacyjne z przepływomierzami umożliwiające 
ustawienie wymaganego przepływu dla każdej pętli grzewczej. Na belce 
powrotnej rozdzielacza zastosowano wkładki termostatyczne. Do regulacji 



                                             
 

 

termostatycznej ogrzewania podłogowego zastosowano siłowniki termiczne 
nakręcane na wkładki termostatyczne. Siłowniki współpracują z 
elektronicznymi regulatorami temperatury. Regulatory należy zamontować w 
każdym z pomieszczeń ogrzewanym poprzez ogrzewanie podłogowe.  
Piony oraz przewody poziome doprowadzające czynnik do rozdzielaczy 
podłogowych zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową. 
Parametry pracy rury Tmax = 95C, pmax = 10 bar. Do połączeń rur 
zaprojektowano kształtki zaprasowywane. Projektuje się kształtki z 
uszczelnieniem podwójnym o-ringiem. Kształtki posiadają specjalne otwory 
kontrolne, które umożliwiają sprawdzenie poprawnego połączenia rury z 
kształtką przy montażu. 
 
Uwagi dotyczące wykonania ogrzewania podłogowego. 

 Przed montażem ogrzewania podłogowego należy: 
- otynkować ściany i stropy, 
- zabudować otwory drzwiowe i okienne, 
- wypoziomować z dokładnością do 5mm oraz wyczyścić i wygładzić 

           powierzchnię podłoża, 
- ułożyć izolację przeciwwilgociową na podłożu, 
- zamontować instalację sanitarną i elektryczną. 

 Izolację cieplną najlepiej dwuwarstwową ułożyć bez pokrywania się 
styków.  

 Rury grzewcze układać bezpośrednio na folii paraizolacyjnej ułożonej 
na warstwie izolacyjnej (styropian). Rury montować do styropianu za 
pomocą szpilek „tacker” do ogrzewania podłogowego. 

 Poszczególne obwody grzewcze wyregulować hydraulicznie poprzez zawory 
zasilające (rotametry) na rozdzielaczach (dane dotyczące regulacji 
podano w tabelach rozdzielaczy dla ogrzewania podłogowego). 

 Płytę grzewczą stanowi jastrych z plastyfikatorami.  
 Przed wylaniem jastrychu należy wykonać izolację oraz szczeliny 
dylatacyjne dla każdej pętli grzewczej ogrzewania podłogowego.  

 Przed wylaniem jastrychu instalację ogrzewania podłogowego należy 
napełnić i poddać próbie ciśnieniowej. Przed napełnieniem instalacji 
należy kolejno dokładnie przepłukać i odpowietrzyć wszystkie obwody. 

 Do wody grzewczej mogą być dodawane wyłącznie dodatki dopuszczone 
przez producenta systemu. 

 Po napełnieniu instalacji należy przeprowadzić próbę na ciśnienie i 
na szczelność.  Ciśnienie próbne powinno wynosić 6 bar i należy je 
utrzymać przez 24h. 

 Jastrychy grzewcze muszą być przed położeniem górnej wykładziny 
wygrzewane. Przy jastrychach cementowych wygrzewanie powinno nastąpić 
najwcześniej po 21 dniach. 

 Pierwsze wygrzewanie jastrychu cementowego powinno się zacząć 
temperaturą zasilania o 15K wyższą od temperatury pomieszczenia, a 
woda grzewcza nie powinna mieć temperatury mniejszej niż 20˚C. Po 3 
dniach należy podnieść temperaturę zasilania o 15K. Maksymalna 
projektowa temperatura zasilania najwcześniej po 7 dniach. Ta 
temperatura musi być tak długo utrzymywana aż uzyskane zostanie 
wyrównanie wilgotności zgodnie z normą (DIN  18560).  Proces 
nagrzewania musi być prowadzony bez osłabienia nocnego.  Regulację 
pogodową należy przestawić na regulację ręczną. 

 Wykonanie i podłączenie instalacji należy wykonać zgodnie z 
wytycznymi producenta.  

 
Próba ciśnieniowa 
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przepłukać instalację oraz 
poddać ją próbie ciśnieniowej na zimno i na gorąco.  
Wartość ciśnienia próbnego przy próbie na zimno powinna być większa o 50% 
od ciśnienia roboczego, jednak nie mniej niż 0,4 Mpa. W czasie próby na 
poszczególnych elementach instalacji nie mogą wystąpić nieszczelności. Po 
stwierdzeniu poprawności połączeń hydraulicznych instalację należy poddać 



                                             
 

 

próbie ciśnieniowej na gorąco. Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu 
źródła ciepła, przy możliwie wysokiej temperaturze czynnika grzewczego. 
Podczas badania należy dokonać przeglądu instalacji celem stwierdzenia 
prawidłowości działania. Wynik próby na gorąco uznaje się za pozytywny 
jeśli nie stwierdzono nieszczelności uszkodzeń oraz trwałych odkształceń 
będących wynikiem wydłużeń cieplnych. 
 
Odpowietrzenie instalacji 
Odpowietrzenie instalacji c.o. nastąpi poprzez automatyczne zawory 
odpowietrzające zamontowane na obwodach grzewczych. Odpowietrzniki należy 
zlokalizować w najwyższym punkcie instalacji.  
 
Odwodnienie instalacji 
Odwodnienie instalacji odbywać się będzie centralnie, cały zład c.o. 
odwadniany będzie w pomieszczeniu technicznym z pompą ciepła. 
 
Izolacja termiczna 
Rurociągi rozprowadzające należy izolować otulinami z pianki 
polietylenowej. Piony oraz odcinki rurociągów prowadzonych podtynkowo 
należy izolować otulinami z pianki polietylenowej laminowanej na zewnątrz 
folią polietylenową. 
 
5.2. Wewnętrzna instalacja wod-kan. i c.w. 
5.2.1 Opis sposobu wykonania robót wewn. instalacji wod.-kan. 
i c. w. oraz kanalizacji sanitarnej: 
 Przewody wodociągowe należy prowadzić w bruzdach ściennych. W miejscu 
przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje, 
przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między 
tuleją a rurociągiem powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. 
Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być prowadzone w kierunkach 
prostopadłych i równoległych do ścian. Spadki przewodów powinny umożliwiać 
odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość 
odpowietrzania przez najwyżej położone punkty czerpalne. Przewody w 
bruzdach powinny mieć izolację cieplną oraz powietrzną nie mniejszą niż 
podaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Niedopuszczalne jest 
wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi; zakrycie bruzd 
powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej i 
ciepłej wody użytkowej. Powierzchnia przewodów ciepłej i zimnej wody 
prowadzonych w bruzdach powinna być zabezpieczona przed tarciem o ścianki 
bruzd. Nie wolno prowadzić przewodów wody zimnej i ciepłej powyżej 
przewodów elektrycznych. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji 
budynku za pomocą uchwytów. Konstrukcja uchwytów powinna umożliwiać łatwy i 
trwały montaż, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 
budowlanych. Pomiędzy przewodem i obejmą uchwytu należy umieścić podkładkę 
elastyczną. Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej wykonana będzie z 
rur wielowarstwowych. Zmiany kierunków prowadzenia rur należy wykonywać 
wyłącznie przy użyciu łączników, niedopuszczalne jest gięcie rur zarówno na 
zimno jak i na gorąco. Przewody z rur z tworzyw sztucznych należy montować 
ściśle wg zaleceń producenta systemu rurowego (w skład którego wchodzą 
rury, złączki i inne akcesoria) stosując wyłącznie złączki i inne elementy 
instalacji wchodzące w skład tego systemu. 
Armatura czerpalna powinna być montowana na następujących wysokościach w 
stosunku do przyboru sanitarnego: 
- zawory czerpalne oraz baterie ścienne do zlewozmywaków, zlewów, 

zmywaków, umywalek - 0,25 - 0,35 m nad przyborem, 
- baterie wannowe ścienne- 0,1-0,18 m nad górną krawędzią wanny, 
- baterie ścienne i mieszacze do natrysków- 1,0-1,5 m nad posadzką 

basenów,  
- główki natrysków stałych górnych- 2,1- 2,2 m nad posadzką basenu. 



                                             
 

 

Oś armatury czerpalnej powinna pokrywać się z osią symetrii przyboru z 
wyjątkiem baterii wannowej, która może być ustawiona w odległości 1/3 
długości wanny od strony otworu spustowego. 
Instalację wody zimnej i ciepłej należy poddać badaniom na szczelność. 
Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powyżej 0 C, przed 
zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji 
termicznej. Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 
krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,4 MPa nie 
powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze i połączeniach. 
Instalację uważa się za szczelną jeżeli manometr w ciągu 20 min nie 
wykazuje spadku ciśnienia. 
Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając 
instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 C. Podczas drugiej 
próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i 
przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadza się na ciśnienie 
wodociągowe.  
Urządzenie ciepłej wody użytkowej można uznać za wyregulowane jeżeli z 
każdego punktu poboru płynie woda o temperaturze określonej w przepisach 
techniczno budowlanych, z odchyłką  5 C. Pomiaru temperatury należy 
dokonać termometrem rtęciowym z podziałką 1C, po 3 minutach od otwarcia 
zaworu czerpalnego.  
Przewody kanalizacyjne należy prowadzić po ścianach wewnętrznych w bruzdach 
lub obudować. Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej 
przewodów elektrycznych. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji 
budynku za pomocą uchwytów. Konstrukcja uchwytów powinna umożliwiać łatwy i 
trwały montaż, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 
budowlanych. Pomiędzy przewodem i obejmą uchwytu należy umieścić podkładkę 
elastyczną. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. 
Wewnętrzne przewody kanalizacyjne należy wykonywać z rur PCW 
kanalizacyjnych kielichowych. Podejścia odprowadzające ścieki o 
podwyższonej temperaturze np. ze zlewozmywaka powinny być wykonywane z 
materiału odpornego na temperaturę 100 C. 
Połączenie kielichowe rur PCW należy uszczelniać przy użyciu uszczelki 
gumowej pierścieniowej. Bosy koniec rury sfazowany pod kątem 15-20 należy 
wsunąć do kielicha przy pomocy środka poślizgowego tak, aby odległość 
między nim a podstawą kielicha wynosiła 0,5 - 1,0 cm. 
 
5.2.2 Próby ciśnieniowe. 
Próbę ciśnieniową należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru instalacji. Próbę przeprowadza się po zmontowaniu instalacji, 
przy ciśnieniu półtora razy większym od ciśnienia roboczego (ciśnienie 
próbne), nie większym jednak od ciśnienia maksymalnego dla poszczególnych 
elementów systemu. Ze względu na możliwość termicznych i ciśnieniowych 
odkształceń przewodów należy przeprowadzić próbę wstępną i zasadniczą. 
Podczas próby wstępnej, w ciągu 30 minut (w odstępach co 10 minut) należy w 
instalacji dwukrotnie wytworzyć ciśnienie próbne. Po ostatnim podniesieniu 
ciśnienia do wartości próbnej w ciągu następnych 30 minut ciśnienie nie 
powinno obniżyć się więcej niż o 0,6 bara. Próba zasadnicza powinna się 
odbyć zaraz po próbie wstępnej i trwać 2 godziny. W tym czasie dalszy 
spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien 
być większy niż 0,2 bara.  
Uwaga! Podczas przeprowadzania próby należy odłączyć od instalacji elementy 
dopuszczone do pracy przy niższym ciśnieniu. 
 
5.3 Wentylacja mechaniczna 
5.3.1 Opis sposobu wykonania robót: 
Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym w podwyższonej klasie 
szczelności ocynkowane oraz muszą spełniać jednocześnie wymagania norm PN-
B-76001, PN-B-76002, PN-B-03434, PN-EN-12237. Kanały i kształtki o 



                                             
 

 

przekroju kołowym Spiro w klasie szczelności B ocynkowane oraz muszą 
spełniać jednocześnie wymagania norm PN-EN-12236. 
Czyszczenie instalacji będzie zapewnione przez zastosowanie otworów 
rewizyjnych w przewodach lub demontaż elementu składowego instalacji. 
Kanały o przekroju prostokątnym łączyć należy za pomocą połączeń 
kołnierzowych skręcanych z zastosowaniem uszczelek samoprzylepnych. Kanały 
o szerokości boku przekraczającej 400 mm skręcić należy dodatkowo klamrami 
na połączeniach zaciskowych. Kanały mocować należy do przegród budowlanych 
na typowych zawiesiach i podporach wentylacyjnych. Kanały typu SPIRO łączyć 
należy z kształtkami za pomocą fabrycznych połączeń z uszczelkami gumowymi. 
Jako dodatkowe elementy łączące stosować należy nyple z uszczelkami 
gumowymi oraz mufy. Każde połączenie należy dodatkowo doszczelnić silikonem 
instalacyjnym oraz wzmocnić poprzez znitowanie łączonych elementów. 
Przejścia kanałów nawiewnych i wywiewnych przez przegrody budynku wykonać 
należy w sposób zapewniający oddzielenie powierzchni styku kanałów z 
przegrodami za pomocą pianki poliuretanowej. Kanały nawiewne i wywiewne 
biegnące w obrębie pomieszczeń zaizolować należy wełną mineralną półtwardą 
na folii aluminiowej o grubości wg. załącznika. 
 
5.4 Węzeł cieplny. 
5.4.1 Opis sposobu wykonania robót: 
Zapewnienie potrzeb cieplnych budynku zapewni pompa ciepła solanka/woda. 
Jako dolne źródło ciepła przewidziano kolektory pionowe gruntowe. 
Instalacja ta stanowiła będzie źródło ciepła dla potrzeb instalacji 
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. Przewidziano pompę ciepła DHP-M L 14-54kW. Wymagany 
parametr wody grzewczej po stronie instalacji ogrzewania wynosi 55°C. Jako 
dolne źródło ciepła przewidziano 12 odwiertów oraz studzienkę zbiorczą. 
 
5.4.2 Rurociągi węzła cieplnego 
Rurociągi technologiczne w obrębie węzła cieplnego należy wykonać z rur 
stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie. Połączenia z 
armaturą należy wykonać za pomocą króćców i łączników gwintowanych. Jako 
uszczelnienia połączeń gwintowanych należy stosować taśmę teflonową.  
Odcinki poziome rurociągów należy prowadzić ze spadkiem 3‰ w kierunku 
źródła ciepła. Rurociągi należy mocować do ścian lub stropów za pomocą 
uchwytów lub na specjalnych wspornikach. Instalację należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie poprzez jednokrotne pomalowanie farbą podkładową miniową i 
dwukrotne farbą powierzchniową ogólnego stosowania. Przed malowaniem 
rurociągów należy je oczyścić do 2-go stopnia czystości wg PN-70/H-97050. 
Rurociągi wody zimnej i ciepłej należy wykonać z rur stalowych i kształtek 
ocynkowanych zgodnie z normą PN-H-74200:1998. 
 
5.4.3 Próby ciśnieniowe. 
Przed oddaniem węzła cieplnego do eksploatacji rurociągi technologiczne 
należy dokładnie przepłukać a następnie poddać instalację próbie 
szczelności na zimno i gorąco. Płukanie należy przeprowadzić kilkukrotnie, 
aż do stwierdzenia czystości wody. Wartość ciśnienia próbnego powinna być o 
50% większa od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza niż 0,4 MPa. Po 
stwierdzeniu szczelności połączeń należy przeprowadzić próbę na gorąco. 
Badanie należy przeprowadzić wyłącznie w sezonie grzewczym przy 
temperaturze nie mniejszej niż 0 °C. 
 
6. Czynności związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 
wyrobów i robót budowlanych. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 
są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,  



                                             
 

 

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem 
odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.). Jakość wykonania instalacji 
powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych 
poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom I, wyd. 
Arkady. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
7.1 Przedmiar robót. 
Przedmiar robót jest załącznikiem do dokumentacji przetargowej. 
Przedstawienie przedmiaru robót jest uszczegółowieniem składającym się na 
dokumentację projektową, która pozwoli wykonawcy na jednoznaczne określenie 
ceny oferty. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego przedmiar robót jest to opracowanie 
zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania i wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem 
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz 
wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostek 
nakładów rzeczowych. 
Podstawowe wymagania odnośnie przedmiarów robót zostały zawarte w 
Rozporządzeniu. Uzupełniająco zaleca się, aby przy sporządzaniu przedmiaru 
robót były uwzględnione następujące zasady: 

 układ i zawartość przedmiaru robót powinny umożliwić jednoznaczną 
identyfikację zakresu i podstawowych parametrów technicznych robót,  

 roboty ujęte w pozycjach przedmiaru powinny być pogrupowane wedle 
wyróżniających je cech naturalnych, miejsca wykonania, kolejności 
wykonania, charakterystycznych metod wykonania i innych cech, 
powodujących zróżnicowanie kosztów i cen ich wykonania,  

 należy zapewnić powiązanie pozycji przedmiaru z odpowiednimi 
rysunkami oraz specyfikacją techniczną, podającą wymagania techniczne 
dla robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru oraz wyjaśniającymi, 
jakie są zakresy poszczególnych pozycji przedmiaru robót, według 
jakich zasad obliczono ilość robót ujętych w tych pozycjach, jak 
będzie się obliczało ilości rzeczywiście wykonanych robót, oraz jakie 
będą podstawy płatności za wykonane roboty,  

 należy wyjaśnić jaki powinien być zastosowany sposób obliczania cen 
pozycji przedmiaru robót,  

 jeżeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma możliwości 
jednoznacznego określenia ilości robót, sposób obliczenia zostanie 
podany indywidualnie w uzgodnieniu z zamawiającym.  

 
7.2 Obmiar robót. 
Prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla określonego rodzaju umów, dla umów 
ryczałtowych obmiar sprowadza się do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót, wchodzącym w skład umowy.  
Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi 
w kosztorysowaniu. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 
dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 



                                             
 

 

Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru 
na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
8.1. 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. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
 
8.3. 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 wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora  i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną . 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umownych.  
 
 



                                             
 

 

8.4. 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 opisanych w punkcie 8.3. 
 
9. Przepisy związane 
9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. 
Nr207. poz. 2016 z późn. zm.) 
9.2 Normy. 
9.3 PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 
wyposażenia. Terminologia. 
9.4 PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowa. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
9.5 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
9.6 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
9.7 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze. 
9.8 PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
9.9 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
9.10 PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczymi stosowany na gorąco. 
9.11 PN-76/C-89202 Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu. 
9.12 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwów walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania. 
9.13 PN-EN 545 - "Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz 
ich złącza do rurociągów wodnych" 
9.14 PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowa. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
9.15 PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, 
staliwna i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
9.16 PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 
9.17 PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
9.18 BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 100. Wymiary. 
9.19 BN-74/6366-04 Rury polietylenowa typ 100. Wymagania techniczne. 
 
 
 
 
                 Opracował: 
 
   


