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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z przebudową wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 
w budynku mieszkalnym przy ul. Broniewskiego 16-18-20 w Jastrzębiu Zdroju. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania: 

• demontaż istniejącej instalacji,  
• demontaż istniejącej armatury, 
• demontaż grzejników typu fawier w suszarniach, 
• montaż rurociągów,  
• montaż armatury,  
• montaż grzejników płytowych w suszarniach, 
• badania instalacji,  
• regulacja działania instalacji.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, postanowieniami dla wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 
 

 

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

2.1. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane przy użyciu dowolnego sprzętu przewidzianego do danego 
rodzaju robót i użytkowania go zgodnie z instrukcją producenta. Nie mogą być użytkowane 
narzędzia uszkodzone. Narzędzia i urządzenia powinny być regularnie kontrolowane.  
Wykonawca powinien dysponować sprzętem zapewniającym zachowanie wymaganej jakości 
montażu urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
W przypadku konieczności zastosowania specjalistycznego sprzętu, powinien on być zgodny 
z wymaganiami producenta elementów instalacji c.o.. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie. 

2.2. Materiały 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczać materiały zgodnie z wymogami dokumentacji 
projektowej i ST. 
Materiały stosowane do montażu instalacji centralnego ogrzewania powinny mieć: 
• Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 



aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

• Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

• Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

2.3.Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. 
Transport urządzeń i armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami transportowymi o ile to możliwe w opakowaniach fabrycznych. 
Urządzenia i armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem 
i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych 
powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Materiały te przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE. 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 określanych w normach 
przedmiotowych. 

2.4. Wymagania organizacyjne 

Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty. 
Wykonanie robót może być przeprowadzone przez wykonawcę wyposażonego w odpowiedni 
sprzęt i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania poszczególnych 
robót. 

2.5. Kontrola robót i materiałów 

• stwierdzenie kwalifikacji wykonawcy 
• stwierdzenie posiadania przez wykonawcę świadectw dopuszczających dany materiał do 

stosowania w budownictwie 
• posiadania przez wykonawcę atestów materiałów 
• wizualna ocena wykonania czynności – stwierdzenie braku uszkodzeń 
• próby ciśnieniowe szczelności – stwierdzenie jej szczelności 

2.6. Obmiar robót 

W zależności od wykonywanych czynności jednostką obmiaru jest metr [m] lub ilość sztuk [szt.] 

2.7. Odbiór robót 

Odbioru robót dokona inspektor nadzoru na podstawie wizji lokalnej i sprawdzenia poprawności 
wykonania zadania 
 Zakres odbioru: 
• Odbiór materiałów 
• Odbiór wykonanych czynności 



• Stwierdzenie zgodności z dokumentacją 
• Oceny wizualnej 
• Oceny pomiarów i prób 

2.8. Podstawa płatności 

Podstawą do płatności jest dokonanie obmiaru i odbioru w zakresie rzeczywiście wykonanych 
robót. 
Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej. 

 

 

3. WYKONANIE ROBÓT 
 
 

Instalację centralnego ogrzewania należy opróżnić z wody grzewczej.  

3.1. Roboty demontażowe (centralne odpowietrzenie, gałązki i wpięcia do poziomów 
grzejników w suszarniach, grzejniki z rur ożebrowanych) 

• Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w zakresie instalacji odpowietrzającej 
oraz grzejników i gałązek grzejników w piwnicach wykonywany będzie bez odzysku elementów.  

• Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 
wyniesienie z budynku i transport.  
• Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na  
najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki.  

3.2. Montaż rurociągów (gałązki do grzejników w suszarniach) 

• Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi „Wytyczne projektowania 
centralnego ogrzewania”.  
• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do  
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru).  
• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie  
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia,  
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  
• Kolejność wykonywania robót:  
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur,  
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  
– przecinanie rur,  
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  
– wykonanie połączeń.  
• Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 
źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.  

3.3. Montaż grzejników (suszarnie) 

• Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 
mm.  

• Kolejność wykonywania robót:  

– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,  



– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,  
– zawieszenie grzejnika,  
– podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi.  
• Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania 
uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, 
grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny 
sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero 
po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.  

• Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu 
złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące 
powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.  

3.4. Montaż armatury i osprzętu  

• Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych,  
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 
pasty miniowej.  
• Kolejność wykonywania robót:  
– sprawdzenie działania zaworu,  
– wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem  
uszczelniającym,  
– skręcenie połączenia.  
• Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś 
przewodu.  
• Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych 
oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.  
• Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe 
przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w 
najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy 
zamontować zawór kulowy.  

3.5. Badania i uruchomienie instalacji  

• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed  
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.  
• Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację 
napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania.  
Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji.  
• Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.  
• Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić 
dla każdego zładu oddzielnie.  
• Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 
powyżej 0°C.  
Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
• Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie 
instalacji.  
• Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono 
przecieków ani roszenia.  



• Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.  
• Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy  
najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych.  

• Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.  

3.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 
odbioru. - Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. Grubość wykonania izolacji nie powinna się różnić od grubości 
określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o –5 do + 10 mm. 

 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

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

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

• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie.  

 

5. OBMIAR ROBÓT 

 

Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej długości instalacji wewnętrznych oraz 
kompletności wyposażenia towarzyszącego. 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 
 

6. ODBIÓR ROBÓT 

 

• Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy 
dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.  

• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane  

 przez dostawców materiałów ),  
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  
• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami,  
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  



– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia),  
– protokoły badań szczelności instalacji.  

 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płatność za wykonane prace objęte niniejsza specyfikacja należy przyjmować zgodnie z oceną, 
jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Podstawa, płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca 
z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i sporządzenie przez 
Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. 
Protokół odbioru robót będzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu 
przez inspektora nadzoru. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-82/B-2020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
PN-72/B-01421 Ciepłownictwo. Nazwy i określenia 
PN-72/B-0143C Centralne ogrzewanie. Urządzenia wewnętrzne Podział, nazwy i 
określenia 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 
budynkach PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe 
zewnętrzne 
PN-70/B-02410 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie urządzeń 
ogrzewań wodnych. Podział, nazwy i określenia 
PN-77/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie urządzeń 
ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania 
PN-70/B-02415 Zabezpieczenie urządzeń ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z własnym źródłem ciepła. Wymagania i badania 
PN-79/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie urządzeń centralnych ogrzewań 
wodnych. Wymagania. 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania 


