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1. Nazwy i kody CPV 
 

a) dział.   45000000 – 7  roboty budowlane 
b) dział    45331100 – 7. instalowanie centralnego ogrzewania 
 

 
2. Podstawa opracowania 

 
 

Opracowanie wykonano na zlecenie Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie ul. 3 Maja 1 
Specyfikację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji centralnego ogrzewania w 
budynku szkolnym Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie przy ul. 3 Maja 1 

 
 
 

 
ST 00.00.00  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 
1.  Określenie przedmiotu zamówienia   
1.1.  Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i wykonanie nowej instalacji centralnego 

ogrzewania 
  
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego  
1)    Zamawiający: Zespół Szkół Nr 2 w Hrubieszowie. 
2)    Instytucja finansująca inwestycję: Zespół Szkół Nr 2 w Hrubieszowie,  
 
1.3   Charakterystyka przedsi ęwzięcia  
        Roboty remontowe dotyczące budowy instalacji c.o. w Zespole Szkół Nr 2 w Hrubieszowie 
 
1.3.1 Ogólny zakres robót:  
        Zgodnie z przedmiarem robót:  
 
1.4  Dokumentacja techniczna okre ślająca przedmiot zamówienia i stanowi ąca podstaw ę do realizacji 

robót: 
 projekt budowlany i przedmiar robót  

 
2.  Prowadzenie robót  
2.1  Ogólne zasady wykonania robót  
      Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i polskimi normami.  

 
2.2  Teren budowy  
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy  
    Teren budowy stanowi budynek szkolny Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie przy ul 3 Maja  Na terenie 

robót nie ma przeszkód i naturalnych uwarunkowań, które mogą mieć wpływ na prowadzenie robót. 
Wykonawca na terenie budowy oznaczy strefy niebezpieczne i poinformuje Dyrekcję Szkoły o formie 
prowadzonych prac i mogących wystąpić niebezpieczeństwach.  

 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 
ogólnych warunkach umowy.  
 

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały 
ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego 
realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca 
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.  
 

2.2.4 Ochrona własno ści i urz ądzeń  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca 
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i 
urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 
zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  



Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach w budynku oraz naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego.  
 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  
 

2.2.6 Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 
wliczone w cenę umowną.  
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie  
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.  
 

2.3.  Dokumenty  
2.3.1  Dokumenty budowy  

Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, Przedmiar robót,  
Protokoły odbioru  
 

2.3.2 Przechowywanie dokumentów budowy  
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego 
w dowolnym czasie i na każde żądanie.  

 
3. Zarządzający realizacj ą umowy  

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 
z specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w 
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 
mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.  

 



4.  Materiały i urz ądzenia  
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
 

4.1  Kontrola materiałów i urz ądzeń  
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych.  
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów.  
 

4.2  Atesty materiałów i urz ądzeń.  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 

4.3  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy  
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 
przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które 
nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany 
na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  
 

4.4  Przechowywanie i  składowanie materiałów i urz ądzeń  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, 
w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że  
tymczasowo składowane na budowie materiały urządzenia będą zabezpieczone przed  
uszkodzeniem.  
 

4.5   Stosowanie materiałów zamiennych  
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

 
 
5.     Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, BHP i środowisko.  

 



6.     Transport  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
 

7.     Kontrola jako ści robót  
 
7.1   Zasady kontroli jako ści robót  

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

8.     Obmiary robót  
 
8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.  

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy.  
 

9.     Odbiory robót i podstawy płatno ści  
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  
 

10.   Przepisy zwi ązane  
 
10.1. Normy i normatywy  

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami normatywami.  
 
10.2  Przepisy prawne  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót  
Najważniejsze z nich to:  

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Oz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami  

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (OZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994· r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Oz.U. Nr 10/1995, poz. 48)  

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji centralnego 
ogrzewania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie przy ul. 3 Maja 1 

 
 
 

 
 

ST 01.00.00  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE 

 

ST 01.00.01   ZAPLECZE WYKONAWCY  

1. WSTĘP 
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg 
dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót. 

Urządzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, 
dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów składowych i zabezpieczeń niezbędnych Wykonawcy 
dla prawidłowej realizacji robót. 
Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem 
zaplecza. 
Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i 
wewnętrznych, biur, placów składowych, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do 
stanu pierwotnego. 
 
2. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Wszelkie koszty związane z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją zaplecza Wykonawcy 
Wykonawca uwzględni w pozycji kosztorysowej „koszty pośrednie". 
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych rozbiórkowych instalacji centralnego 
ogrzewania i budowlanych w budynku szkolnym Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie 

 
 

 
ST 01.00.02               ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 
l Wst ęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką instalacji centralnego ogrzewania, przebić przez ściany i stropy oraz pod kanały 
c,o.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie l. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
rozbiórek posadzek dod budowę kanałów podpodłogowych oraz przebić przez ściany i stropy dla 
poprowadzenia przewodów instalacji centralnego ogrzewania 
Materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego i zostaną złożone na odkładzie w miejscu 
ustalonym przez Inspektora Nadzoru, z transportem na odległość do l5 km. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polski normami 
oraz z definicjami podanymi w S 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 2 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 2 

2. Materiały  
Nie występują. 

3.Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 5 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki  
Do wykonania robót związanych z rozbiórką posadek wycięciem bruzd pod piony oraz przebić przez 
ściany i stropy należy stosować: 
- wiertarki 
- piły do cięcia betonu i stali 
- młoty udarowe 
- samochód ciężarowy lub ciągnik kołowy z przyczepą 

4.Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki  
Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć ciągnika kołowego z przyczepą lub samochodu 
ciężarowego. Materiał z rozbiórki wywieźć na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce i złożyć do 
dyspozycji Zamawiającego. 

5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 2 
 
5.2. Rozbiórka instalacji c.o. oraz elementów budow lanych  
Rozbiórkę posadzek pod kanały, wykucie bruzd oraz przebicia przez ściany i stropy należy wykonać przy 
użyciu sprzętu i narzędzi wymienionych w pkt 3.2. Załadunek materiałów z rozbiórki na środki transportu 



mechanicznie i ręcznie (gruz z rozbiórki, rury i grzejniki). 

 

6. Kontrola jako ści robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7 
 
6.2 .Kontrola prawidłowo ści wykonania rozbiórki  
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia elementów, 
wywózki materiałów z rozbiórki na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce. 

7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8 
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarowa jest m (metr bieżący) i średnica rozebranej instalacji, szt zdemontowanego 
grzejnika oraz m2 rozebranej posadzki. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00.00 „ Wymagania ogólne" pkt. 9 
 
9 Podstawa rozliczenia  
9.1. Ogólne zasady dotycz ące podstawy rozliczenia robót  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia tych prac podano w ST 00.00.00 „Wymagania   
ogólne" pkt 9 i dotyczą one również prac związanych z wykonaniem robót objętych ST. 

10. Przepisy zwi ązane 
Spis przepisów związanych podano w ST S 00.00.00  
 
10.1. Normy  
Nie występują 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji centralnego ogrzewania w 

budynku szkolnym Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie przy ul. 3 Maja 1 

 

 

ST 01.00.03  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w Budynku szkolnym Zespołu Szkół Nr 2 w 

Hrubieszowie przy ul 3 Maja 1. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą 

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

wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.o. na poziomie piwnic parteru i piętra. Niniejsza 

specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

demontaż istniejącej instalacji, 

wykonanie kanałów podpodłogowych, 

montaż rurociągów, 

montaż armatury, 

montaż urządzeń grzejnych 

badania instalacji, 

wykonanie izolacji termicznej, 

regulacja działania instalacji. 

1.3. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 

ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 

w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 

dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 



„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 

instalacji. 

2. MATERIAŁY  

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody  

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur miedzianych SANCO. Dostarczone na 

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

spowodowanych uszkodzeniami. 

2.2. Grzejniki  

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe typ K-PROF. Firmy 

Buderus z podłączeniem bocznym. 

2.3. Armatura  

Do regulacji przepływu przy grzejnikach zastosowano zawory termostatyczne firmy Heimeier. 

 2.4. Izolacja termiczna  

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej 

grub. 20 mm. 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 

przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3. SPRZĘT 

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

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

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.1. Rury  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 

należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 

rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Grzejniki  

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników 

na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej 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 przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się 



transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem 

i uszkodzeniem. 

4.3. Armatura  

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

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 

dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 

należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.4. Izolacja termiczna  

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

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

czeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, 

ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 

i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 

przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Roboty demonta żowe  

Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie bez odzysku elementów. 

Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację 

cieplną. 

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. 

5.2. Monta ż ruroci ągów  

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „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, 



– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń. 

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

ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie 

odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 

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

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 

Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 

przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 

odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów 

umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na każdej kondygnacji 

musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za 

pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była 

kompensacja wydłużeń przewodów. 

5.3. Monta ż grzejników  

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 przyłącznymi. 

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. 

5.4. Monta ż armatury i osprz ętu  

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

z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty 

miniowej. 

Kolejność wykonywania robót: 

– sprawdzenie działania zaworu, 



– nagwintowanie końcówek, 

– wkręcenie półśrubunków 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, np. firmy SPIROTOP lub firmy TACO, z zaworem sto-

powym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem 

odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy, np. firmy Naval. 

5.5. 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 wg propozycji 

COBRTI-INSTAL. 

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla 

każdego zładu oddzielnie. 

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 

powyżej 0°C. 

Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. 

Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę 

szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami tech-

nicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i prze-

mysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie 

podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego 

maksymalnej wartości 12 barów. 

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. 

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej  

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

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

izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 

elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 

dolnej. 

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

konwencjonalnych narzędzi. 

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

więcej niż o –5 do +10 mm. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 

robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 

ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji 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. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

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

– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przy-

padku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 



Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 

robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów ), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

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

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT  

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

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze”. 

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

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 

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

ciepłowniczych. Wymagania”. 

PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 

PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne 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 1: Wymagania i badania”. 

PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 

PN-B-02421:2000 „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 


