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453-2 INSTALACJE CIEPLNE  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu uŜytkowania budynku połoŜonego w 
Węglińcu przy ul. Wolności 1 na działce nr 68 na pomieszczenia Centrum Kultury w Węglińcu. 
 
. 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji 
budowlanych 

 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4. Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje: 
- dostawę materiałów 
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania  
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
 
1.5. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 
i 28 ustawy Prawo budowlane oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r.  
 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy, o co najmniej nie gorszych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji,         
a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych” 
zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r., Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
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2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie 
jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 
materiałów z tego źródła. JeŜeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie 
zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
 
2.2. Elementy instalacji cieplnych 
-Dwuzłączki przejściowe mosięŜne o średnicy 15x1/2"; 22x3/4" 
-Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 stopni C 
-Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm - 22KV/600 
l=0,6m;  l=1,2m;  l=1,4m 
-Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm - 11KV/600 
l=0,4m; l=0,6m; l=0,8m 
-Grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane PS18 
-Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm - 33KV/300 
l=0,72m 
-Klej Thermaglue 
-Kryzy dławiące d=15mm 
-Kształtki miedziane 15mm; 18; 22;  
-Kształtki mosięŜne 15mm; 20 
-Kształtki z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową PURMO HKS 16x2mm 
-Odpowietrzniki automatyczne mosięŜne z zaworami stopowymi o średnicy 15mm 
-Otuliny Thermacompact S 
-Rozdzielacze mosięŜne niklowane do c.o. o średnicy 1/2"/15/4 obwody; 1/2"/15/7 obwodów 
-Rury miedziane d=15mm; 18; 22 
-Rury z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową PURMO HKS 16x2mm 
-Szafki rozdzielaczowe natynkowe z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowane 2-4 sekcji; 5-8 
sekcji 
-Szafki rozdzielaczowe natynkowe z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowane  
-Taśma Duct Tape 25mmx9m 
-Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=16 
-Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych d=15mm; 18; 22 
-Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o średnicy 15mm 
-Zawory grzejnikowe termostatyczne RTD-N o średnicy 15mm 
-Zawory kulowe mosięŜne do wody dn=15mm 
-Zawory kulowe przelotowe, mosięŜne do wody do 100 stopni C o średnicy 15mm; 20 - Globo H 
Heimeier 
-Zawory kulowe, przelotowe, odcinające, mosięŜne do wody do 100 stopni C o średnicy 25mm 
-Zawory mosięŜne proste d=15mm 
-Zawory zwrotne mosięŜne d=15mm 
 
2.3. Elementy kotłowni. 
-Czujnik temperatury zewnętrznej 
-Dwuzłączki przejściowe mosięŜne o średnicy 15x1/2"; 22x3/4"; 28x1" 
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-Filtry siatkowe do wody, mosięŜne o średnicy nominalej 25mm 
-Klej Thermaglue 
-Kocioł Atmos DC 25 S Q=25kW 
-Kręgi betonowe wys.500mm śr.800mm 
-Kształtki kielichowe miedziane o średnicy 28mm 
-Kształtki miedziane 15mm; 22; 28 
-Kształtki mosięŜne 15mm; 20; 25 
-Loddomat 21 z pompą Wilo 
-Naczynie wzbiorcze otwarte V=50l 
-Otuliny Thermacompact S 
-Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. V=140l 
-Pokrywa nadstudzienna Ŝelbetowa d=0,8m 
-Pompa obiegowa c.o. typ UPE 25 
-Pompa obiegowa c.o. typ UPS 25-40 
-Rury miedziane d=15mm; 22; 28 
-Sterownik RDV 130 
-Stopnie Ŝeliwne 
-Taśma Duct Tape 25mmx9m 
-Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych d=15mm; 22; 28 
-Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną dwudzielne, skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym z 
tworzywa sztucznego o średnicy 28mm 
-Włazy kanałowe Ŝeliwne lekkie A okrągłe 600mm 
-Zawory kulowe mosięŜne do wody dn=15mm; 20; 25 
-Zawory odpowietrzające automatyczne d=15mm 
-Zawory zwrotne mosięŜne d=15mm 
-Zawór mieszający HRE dn20 z siłownikiem AMB 160 
-Zbiornik akumulacyjny V=1000l 
-Złączki nakrętne równoprzelotowe Ŝeliwne czarne d=15mm 
 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać 
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881).   
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na Ŝądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później zmieniany bez  zgody 
Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do 
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robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 
 
4.  Transport 
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomym. Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.  
Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy zachować 
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0o C i niŜszej. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu       
o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych 
naleŜy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy naleŜy przedzielać 
elementami drewnianymi o grubości większej niŜ wystające części rur. 
 
4.2. Transport armatury  
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
 
4.3. Transport grzejników 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kaŜdej palecie powinny być pakowane 
grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, 
aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. 
Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułoŜonych w warstwy, zabezpieczonych przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 
 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów 
musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób 
skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do 



Przebudowa budynku mieszkalno biurowego                                                                                     ST 453-2 

 8
4 

ich pierwotnego stanu. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. MontaŜ rurociągów 
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: 
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem naleŜy 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 uŜywać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- załoŜenie tulei ochronnych, 
- ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome naleŜy 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 Ŝadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów 
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na kaŜdej 
kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony naleŜy łączyć do rurociągów 
poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, 
aby moŜliwa była kompensacja wydłuŜeń przewodów. 
 
5.2. MontaŜ grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie naleŜy 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 naleŜy montować w opakowaniu fabrycznym. JeŜeli instalacja centralnego ogrzewania 
uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, 
grzejnik powinien być zapakowany. JeŜeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik naleŜy w inny 
sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po 
zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
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Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu 
złączek w grzejniku nie następowały Ŝadne napręŜenia. Niedopuszczalne są działania mogące 
powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
 
5.3. MontaŜ armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, 
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty 
miniowej. 
Kolejność wykonywania robót: 
- sprawdzenie działania zaworu, 
- nagwintowanie końcówek, 
- wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 
  uszczelniającym, 
- skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim połoŜeniu, by 
wrzeciono było skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś 
przewodu. 
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki naleŜy 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 najwyŜszych 
punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym naleŜy zamontować zawór 
kulowy odcinajacy. 
 
5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem 
odbioru.Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 
i wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów 
warstwy dolnej.Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót montaŜowych naleŜy sprawdzić projekt z aktualnym projektem 
architektoniczno - konstrukcyjnym. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Instalację wody ciepłej i zimnej naleŜy poddać badaniom na szczelność. 
Badania szczelności  urządzeń  naleŜy wykonywać w temperaturze powietrza wewnątrz powyŜej 
0°C. 
Badania szczelności  powinny  być wykonane  przed  zakryciem bruzd  i kanałów,  przed 
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moŜe być 
wykonana próba częściowa, jeŜeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby 
niemoŜliwe lub utrudnione. 
Badaną instalację po zakorkowaniu otworów naleŜy napełnić wodą wodociągową lub z innego 
źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu naleŜy przeprowadzić kontrolę całego 
urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. 
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Po stwierdzeniu szczelności naleŜy urządzenie poddać próbie podwyŜszonego ciśnienia za pomocą  
ręcznej   pompki   lub   ruchomego  agregatu  pompowego,   przystosowanego do wykonywania 
prób ciśnieniowych. 
Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego,   lecz nie  mniejszym  niŜ 0,9  MPa  nie  powinna wykazywać przecieków na 
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. 
Instalację uwaŜa się za szczelną, jeŜeli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku 
ciśnienia.  Badanie  instalacji ciepłej wody  naleŜy wykonać dwukrotnie:  raz napełniając 
instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby naleŜy 
sprawdzić zachowanie się wydłuŜek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco 
przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe. 
Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
grzewczych” zeszyt 6 Wymagania Techniczne COBRTI Instal 05.2003r. 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie przewodu rurowego  nie powinna przekraczać  5 mm 
- odchylenie spadku ułoŜonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku) 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
8. Odbiory robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera 
Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montaŜu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie 
czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają 
zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do 
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 
Przedmiotem odbioru są te instalacje wentylacji i technologiczne, które wyodrębniono jako 
oddzielne składniki inwestycji. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
NaleŜy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 
zakończeniem całości zadania. NaleŜy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z projektem 
- uŜycie właściwych materiałów 
- wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez 
oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji naleŜy dokonać komisyjnego 
odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montaŜowych oraz przedstawiciele Generalnego 
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Wykonawcy, Inwestora lub UŜytkownika. 
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane 
uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 
 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z projektem 
- zgodność wykonania z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji 
grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. oraz wcześniej 
powołanymi w PB i ST normami. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
- Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi 
w trakcie budowy 
- Dziennik Budowy i KsiąŜkę Obmiarów 
- Protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające” 
- Protokoły wykonanych prób i badań 
- Świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 
technicznym, a takŜe decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 
- Instrukcje obsługi  
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji naleŜy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed 
dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania 
poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych 
dokumentów. Z dokonanego odbioru naleŜy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości 
wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi 
oraz zgodności terminów realizacji. Protokół naleŜy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 
 
8.5. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego 
technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt 
i urządzenia instalacji. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
10. Przepisy związane 
1 PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
2 PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
3 PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe 

Ŝeliwne. Wymagania i badania 
4 PN-80/H-74219 Rury i kształtki stalowe 
5 ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. 
6 PN-B-02420:91 Zabezpieczenie instalacji c.o. 
7 PN-B-02421:85         Izolacje cieplne 
 8 Wymagania techniczne COBRTI Instal  Zeszyt 6. „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji grzewczych”. 
 


