
9. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B8 

Wymiennikownia  cz. technologiczna 

(kod CPV: 42111360-5) 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie  wymiennikowni c.o.jednofunkcyjnej w budynku Szkoły 

odstawowej nr 3 w Mikołowie ul. Bandurskiego 1. 

. 

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 ZAKRES ROBÓT 

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

wykonanie instalacji hydrantowej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 

wymienionych robót:  

a. Przekucie otworów, wykucie wnęk i bruzd w przegrodach budowlanych do prowadzenia nowej  

    instalacji 

c. Wykonanie prac budowlanych związanych bezpośrednio z technologią  

d. Dostawa i montaż nowej wymiennikowni. 

e. przeniesienie istniejących rozdzielaczy instalacji c.o. w nowe miejsce  

f. Wykonanie prób ciśnienia nowo wykonanych instalacji 

g. Uruchomienie instalacji 

h. Przekazanie do eksploatacji instalacji 

 

1.4 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. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji 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 Polskimi Normami, 

oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. PRZEWODY 

- instalacja wysokich parametrów: rury stalowe bez szwu wg PN 74219 

- instalacja c.o.: rury stalowe bez szwu wg PN 74219 

 

2.2. URZĄDZENIA 

- wymienniki płytowe lutowane  

- pompy 

 

2.3. ARMATURA 

- dowolne zawory kulowe ćwierćobrotowe przeznaczone do pracy w instalacjach gorącej wody 

- wodomierze  

- filtry siatkowe 

Zastosowane wyroby budowlane muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. 

3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca winien 

używać sprzętu zalecanego przez producenta montowanych elementów oraz dopuszczonego przez Inspektora 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Rodzaje używanego sprzętu używanego do robót 



niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określi dostawca lub producent. 

Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczane na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. 

Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich 

uszkodzenia, odkształcenia. Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac 

montażowych na budowie należy sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające 

naprawy lub kwalifikujące się na złom. Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rury przewozi się w pozycji 

poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniami 

mechanicznymi.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. PRACE WSTĘPNE.  

Wykonawca przedstawi Kierownikowi budowy do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji.  

Projekt organizacji robot winien zawierać co najmniej: 

 - opracowanie szczegółowej kolejności wykonywania robót wraz z harmonogramem, 

 - szczegółowy opis technologii prowadzenia robót w każdym ich etapie, 

 - opracowanie instrukcji postępowania w przypadkach awaryjnych. 

 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Podstawowe urządzenia węzła ciepłowniczego powinny być rozmieszczone w pomieszczeniu węzła zgodnie 

z dokumentacją projektową. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawczych należy ustalić miejsce placu budowy, miejsce składowania,  

miejsce poboru energii elektrycznej. 

Skoordynować prace montażowe z pracami budowlanymi (wg specyfikacji budowlanej) polegającymi na 

wykonaniu posadzek , przebić itp.  

 

5.3. ROBOTY MONTAŻOWE 

5.4.1. Roboty montażowe rurociągów i podstawowych urządzeń  

Podstawowe urządzenia węzła należy rozmieścić zgodnie z DT. Dopuszcza się korektę rozmieszczenia 

zaprojektowanych urządzeń przy zachowaniu rozwiązania funkcjonalnego węzła. Urządzenia powinny być 

ustawione zgodnie z DTR producentów poszczególnych urządzeń.  

Rurociągi należy prowadzić przy ścianach lub pod stropem na wspornikach lub konstrukcjach wsporczych. 

Rurociąg powrotny powinien znajdować się nie niżej niż 30 cm nad podłogą. Odległość od przewodu 

zasilającego nie powinna być mniejsza niż 60 cm. Pompy hermetyczne należy instalować na prostych 

odcinkach przewodów w osi tak, aby oś silnika była w położeniu poziomym.  

Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny być montowane w położeniu zgodnym z instrukcją 

montażu producenta.  

5.4.2. Zasady montażu prefabrykowanego węzła ciepłowniczego (kompaktowego) 

Przed montażem prefabrykowanego węzła ciepłowniczego (kompaktowego) należy przeprowadzić odbiór 

techniczny - częściowy pomieszczenia węzła. Węzeł ciepłowniczy prefabrykowany (kompaktowy) powinien 

być dostarczony przez producenta z protokółem odbioru częściowego. W przypadku konieczności 

częściowego demontażu węzła podczas transportu do pomieszczenia węzła, po ponownym jego 

montażu w pomieszczeniu węzła należy wykonać częściowy jego odbiór w zakresie szczelności w stanie 

zimnym. 

5.4.3. Zasady montażu urządzeń kontrolno - pomiarowych 

Montaż urządzeń do  pomiaru ilości  ciepła (ciepłomierzy), oraz innych urządzeń pomiarowych 

służących do rozliczeń za ciepło i wodę wodociągową zużyte do przygotowania ciepłej wody, powinien być 

zgodny z warunkami montażu określonymi przez producenta. Dla określonej  dokładności pomiarów 

szczególnej uwagi wymaga miejsce i  sposób montażu czujników termometrycznych oraz zachowanie 

odpowiednich prostych odcinków rurociągów przyłącznych przed i za urządzeniem pomiarowym przepływu 

jeśli takie są wymagane przez producenta urządzeń. 



Pomiar   temperatury   w   węźle    ciepłowniczym   powinien   być    prowadzony    w następujących 

punktach: 

1) na wejściu i wyjściu czynnika grzejnego do i z węzła, 

2) na wejściu i wyjściu czynnika ogrzewanego do i z węzła oraz instalacji ogrzewczych, 

3) wszędzie tam gdzie wskutek działania poszczególnych urządzeń węzła następuje zmiana 

parametrów temperaturowych. 

Pomiar  ciśnienia  (oraz  różnicy  ciśnienia)  w  węźle  ciepłowniczym  powinien  być 

prowadzony w następujących punktach: 

1) na wejściu i wyjściu czynnika grzejnego do węzła, 

2) na wejściu i wyjściu czynnika ogrzewanego z węzła do instalacji odbiorczych, 

3) na króćcach (kolektorach) ssawnych i tłocznych pomp cyrkułacyjnych, 

4) wszędzie tam gdzie następuje funkcjonalna zmiana parametrów ciśnieniowych w węźle. 

5.4.4.  Tuleje ochronne 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 

pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne 

połączenie rury. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej  większej  od  średnicy zewnętrznej rury 

przewodu: 

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

- co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 

Wymagania – jak dla instalacji c.o. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 

wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej    (szczelności    

ogniowej   E;    izolacyjności    ogniowej    I)   wymaganą   dla   tych elementów. Przepust instalacyjny w 

tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej   poziomu   terenu,   powinien  być  

wykonany  w   sposób   zapewniający  przepustowi uzyskanie   gazoszczelności   i   wodoszczelności. 

5.4.5. Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie,  temperatura)  instalacji, w której jest 

zainstalowana. 

Armatura powinna być instalowana tak, aby  była dostępna do obsługi i konserwacji.  

Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu 

szczelności instalacji w stanie zimnym.  

 

5.4.6. Łączenie rur - Łączenie przewodów stalowych - spawanie.     

Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny wykonane po przygotowaniu końcówek do spawania 

zgodnie z wymaganiami PN-ISO 6761. Jakość połączeń spawanych powinna odpowiadać co najmniej klasie 

W3. wadliwości złączy. Spawanych określonych PN-M-69775. 

 Rury spawa się na styk, pozostawiając końce prostopadle ścięte oraz zachowując ich odległość od siebie 

0,5-1,5 mm. Miejsce spawane powinno być oczyszczone z rdzy i brudu a następnie starannie osuszone 

palnikiem. Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić współosiowość rur za pomocą łaty drewnianej. 

Spoina powinna być wykonywana szybko i bez przerw, a właściwości drutu spawalniczego zbliżone do 

materiału spawanego.  

Zmiany kierunków instalacji wykonywać można przez gięcie rur w giętarkach. Nie należy giąć rur na 

odcinkach spawanych a przekrój rury w czasie gięcia nie może ulec spłaszczeniu.  

Można również stosować gotowe kolana, trójniki i zwężki przeznaczone do wspawania w rurociąg. 

5.4.7. Zabezpieczenie  antykorozyjne zewnętrznych   powierzchni   przewodów  i  innych elementów węzła 

ciepłowniczego 

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni przewodów i innych elementów węzła 

ciepłowniczego wykonanych ze stali węglowej, powinno być wykonane w zakresie i w sposób określony w 

projekcie technicznym węzła. 

5.4.8 Izolacja cieplna 

Przewody węzła ciepłowniczego powinny być izolowane cieplnie. Wymagania – analogiczne jak dla 

instalacji c.o. 

 

5.4.9.  Oznaczanie 

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i 

wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania. Oznaczenia należy 

wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach. Oznaczenia     powinny  być   wykonane   w miejscach  

dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 



5.4.10.  Wykonanie regulacji węzła ciepłowniczego 

Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu 

szczelności węzła ciepłowniczego w stanie zimnym.  

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT ORAZ BADANIA ODBIOROWE. 

 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Jakość robót instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich 

przepisach Prawa Budowlanego. 

 

6.2. Zakres badań odbiorczych 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej. Szczegółowy 

zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z 

tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, odpowietrzenia 

,zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed 

korozją wewnętrzną,  zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej .  

 

6.2.1. Badania odbiorcze węzła ciepłowniczego powinny przebiegać wg metodyki badań określonej 

przedmiotową normą PN-B-02423 uwzględniającej ich podział na badania przy odbiorach częściowych 

oraz przy odbiorze końcowym. 

 

6.2.2.  Metodyka    niektórych    badań    odbiorczych    określonych    przedmiotową    normą PN-B-02423, 

a które nie zostały w niej sprecyzowane: 

1) Badania szczelności węzła w stanie zimnym należy przeprowadzić przy zamkniętych i 

zaślepionych   głównych   zaworach   odcinających   węzeł   od   sieci   ciepłowniczej   lub kotłowni oraz od 

instalacji odbiorczych zasilanych przez węzeł. 

2) Badania szczelności węzła w stanie zimnym należy przeprowadzać oddzielnie dla każdego wydzielonego   

obiegu   funkcjonalnego.   W   przypadku   gdy   dwa   obiegi   funkcjonalne oddzielone  są od  siebie 

urządzeniami  o  dopuszczalnej  różnicy  ciśnienia mniejszej  niż ciśnienie próbne, badanie szczelności 

należy przeprowadzić dla tych obiegów jednocześnie tak, aby dopuszczalna różnica ciśnienia dla tych 

urządzeń nie została przekroczona. 

3) Po strome wody sieciowej, próba szczelności na zimno powinna być przeprowadzona dla wartości 

ciśnienia próbnego odpowiadającego: 

a) 1,25 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż ciśnienie robocze + 3 bary dla ciśnienia  

roboczego większego od 5 barów, 

b) 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 2 bary, dla ciśnienia roboczego do 5 barów. 

4) Obniżanie i podwyższanie ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do próbnego powinno się 

odbywać jednostajnie z prędkością nie większą niż l bar/min. Podczas próby szczelności  oraz gdy 

układ znajduje  się pod  ciśnieniem  zabrania  się  wykonywania jakichkolwiek prac związanych z 

usuwaniem usterek. Po stronie czynnika ogrzewanego zasilającego instalacje odbiorcze, próba 

szczelności na zimno  powinna być  przeprowadzona przy ciśnieniu próbnym wymaganym dla tych 

instalacji. 

5) Jeżeli w układach węzła ciepłowniczego zamontowane są urządzenia, których ciśnienie robocze 

odpowiada ciśnieniu roboczemu w określonym układzie węzła, natomiast obliczeniowe ciśnienie 

próbne dla tych  urządzeń jest niższe, na czas badania szczelności węzła urządzenia te powinny być 

odcięte od badanego obiegu węzła. Jeżeli nie ma możliwości odcięcia tych urządzeń na czas badania 

szczelności, należy badanie to przeprowadzić dla wartości ciśnienia próbnego odpowiadającego 

najsłabszemu urządzeniu w układzie, lecz nie niższego niż 1,25 ciśnienia roboczego tego obiegu węzła.  

6) Badanie wyregulowania zaworu bezpieczeństwa należy przeprowadzić poprzez powolny wzrost 

ciśnienia wody powyżej wartości dopuszczalnej w miejscu jego zamontowania i obserwację 

manometru związanego z badanym zaworem. Zadziałanie zaworu bezpieczeństwa powinno nastąpić 

z chwilą przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia o 10%. 

 

6.2.3.  Badania w stanie gorącym oraz w czasie ruchu próbnego. 

1) Badania    zgodności    przepływu    czynnika    grzejnego    przez    poszczególne    obiegi funkcjonalne 

węzła powinny być przeprowadzone przy wykorzystaniu przepływomierza licznika ciepła a polegają 

na odczycie oraz rejestracji przepływów czynnika grzejnego kolejno   przez   obiegi   grzejne   

poszczególnych   funkcji   węzła   i   porównaniu   ich   z wartościami  obliczeniowymi.   Pomiary takie 

należy powtórzyć  dla  całego  węzła po 

uruchomieniu wszystkich obiegów funkcjonalnych. 

 



2) Badania  wymienników  ciepła  w  czasie  trwania  ruchu   próbnego   powinny  obejmować kontrolę   i   

rejestrację   temperatury   czynnika   grzejnego   i   ogrzewanego   wpływającego i opuszczającego 

wymienniki w poszczególnych układach funkcjonalnych przy ustalonym nominalnym   przepływie   

czynnika   grzejnego   i   ogrzewanego.   Wyniki   tych   pomiarów powinny być porównane z tablicami 

regulacyjnymi dostawcy ciepła. W przypadku baterii wymienników łączonych równolegle, celem 

określenia obciążeń cieplnych poszczególnych wymienników pomiary temperatury czynnika grzejnego i 

ogrzewanego należy wykonać dla całej baterii oraz dla poszczególnych wymienników wchodzących w jej 

skład. W przypadku braku  opomiarowania w tym zakresie każdego wymiennika,   pomiary te 

powinny być wykonywane na króćcach przyłącznych wymienników przy użyciu przenośnych mierników 

temperatury z czujnikami przylgowymi. 

 

6.2.4. Badania sprawności działania urządzeń zabezpieczających powinny obejmować: 

1) badanie zachowania nastaw zaworów bezpieczeństwa poprzez spowodowanie wzrostu ciśnienia   w   

poszczególnych   obiegach   zabezpieczanych   przez   zawory   i   odczyt  na manometrze ciśnienia przy 

którym nastąpiło zadziałanie zaworu. Zawory bezpieczeństwa powinny zachować nastawę dokonaną na 

zimno, 

2) kontrolę   działania   zabezpieczeń   termicznych   instalacji   o   ograniczonej  odporności termicznej   

poprzez   spowodowanie   kontrolowanego   wzrostu   temperatury   czynnika grzejnego   wychodzącego    

do    instalacji    odbiorczej    powyżej    temperatury   nastawy i obserwację zadziałania oraz 

utrzymywania stanu zabezpieczenia termicznego.  

 

6.2.5.  Badania szczelności w stanie gorącym należy prowadzić przez obserwację wszystkich połączeń węzła 

w trakcie ogrzewania i ochładzania układu węzła. 

 

6.2.6   Badanie działania urządzeń regulacji automatycznej i ręcznej powinny obejmować: 

1) badanie    regulatorów    różnicy    ciśnienia    poprzez    odczyt    ciśnienia    na    manometrach 

zainstalowanych w pobliżu króćców czujnikowych regulatorów i porównanie wyników badań z  wartością 

wymaganą w  projekcie technicznym.   Dopuszczalna  odchyłka  od  wartości zadanych nie powinna 

przekraczać deklarowanej przez producenta dokładności regulacji. Do badań  tych  należy  używać  

manometrów  o  klasie  pomiarowej   < 1,0  lub  manometrów różnicowych o takiej klasie pomiarowej i 

odpowiednim zakresie pomiarowym, 

2) badanie    regulatora    i    ogranicznika    przepływu    poprzez    cykliczne    odczyty    na 

przepływomierzu    licznika    ciepła    i    rejestrację    przepływów    chwilowych    podczas stopniowego   

otwierania   do   pełnego   otwarcia,   a   następnie   zamknięcia   zaworów regulacyjnych wszystkich 

obiegów funkcjonalnych wody grzejnej węzła. Wynik badania należy uznać za pomyślny jeżeli 

maksymalny przepływ czynnika grzejnego przez węzeł 

nie przekroczył wartości obliczeniowej (nastawionej) o więcej niż 5%,  

3) badanie zaworów redukcyjnych przez wymuszanie zmian przepływu czynnika grzejnego do urządzeń 

odbiorczych i cykliczne odczyty ciśnienia za zaworem redukcyjnym (za każdym zaworem 

redukcyjnym przy redukcji wielostopniowej) i porównanie odczytów z nastawą określoną w projekcie 

technicznym, 

4) badanie  działania urządzeń automatycznej  regulacji węzła wody  ciepłej  (temperatury ciepłej wody) 

powinno być wykonane przez odczyty i rejestrację w określonym przedziale czasowym  temperatury  

wyjściowej  wody  ciepłej  do  instalacji  odbiorczej.   Odczyty  i rejestrację należy przeprowadzić 

zarówno przy braku rozbiorów wody ciepłej jak i przy czynnych punktach poboru ciepłej wody. 

Ocena wyników badania powinna uwzględniać 

utrzymywanie temperatury wody ciepłej na poziomie nastawy podczas braku jej rozbioru jak też 

amplitudę wahań temperatury wody ciepłej w zależności od wielkości rozbiorów statystycznych, 

5) badanie działania urządzeń automatycznej regulacji węzła instalacji ogrzewczej powinno być wykonane 

przez cykliczny odczyt i rejestrację parametrów temperaturowych czynnika zasilającego   instalacje   

odbiorcze.    Ocena   wyników   badania   powinna   uwzględniać zgodność wyników badań z nastawą 

regulatora i utrzymywanie temperatury czynnika grzejnego  dostarczanego   do   instalacji  

odbiorczych  w  funkcji   temperatury  powietrza 

zewnętrznego zgodnie z tablicami regulacyjnymi dostawcy ciepła, zaleca   się   wykonywanie   badania   i   

oceny   działania   automatycznej   regulacji   węzła ciepłowniczego w oparciu o rejestrację ciągłą 

parametrów temperaturowych będących miernikiem skuteczności działania regulacji węzła przez 

okres 12-5-24 h w czasie ruchu próbnego. Zapisy  tych  parametrów  powinny być  załącznikiem  do  

protokółu  badań odbiorczych węzła. 

 



6) badanie   działania   regulacji   ręcznej   węzła  polega  na   kontroli   ręcznego   zamknięcia, otwarcia lub 

stałej nastawy w dowolnym położeniu zaworów regulacyjnych z siłownikami elektrycznymi     

wyposażonymi     w    taką    funkcję    wykorzystywaną    w przypadkach awaryjnych. 

 

6.2.7.  Do końcowego protokółu odbioru węzła ciepłowniczego powinny być załączone: 

1) wyniki wszystkich badań odbiorczych częściowych i końcowych na zimno wraz z ich oceną, 

2) wyniki wszystkich badań odbiorczych na gorąco oraz w czasie ruchu próbnego wraz z ich oceną, 

3) potwierdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT POWYKONAWCZY. 

 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego węzła ciepłowniczego . 

Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 

kosztorysowaniu, w tym np.: 

a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 

b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników, 

c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy,  

d) całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelność lub przy 

badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych. 

 

 

8.   ODBIORY ROBÓT 

 

  8.1.  ODBIÓR  WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO 

8.1.1. Odbiór techniczny - częściowy węzła ciepłowniczego 

Odbiór techniczny - częściowy węzła ciepłowniczego obejmuje pomieszczenie oraz elementy i 

urządzenia, których badania nie mogą być wykonane przy odbiorze technicznym - końcowym (tzw. prace 

zanikające). 

Odbiór techniczny - częściowy węzła ciepłowniczego należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty 

będą wykonywane przez innych pracowników. Odbiory    międzyoperacyjne    należy    przeprowadzać,    

przykładowo    w    stosunku do następujących rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 

b) wykonanie kanałów przełazowego w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów – 

wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie, 

c) wykonanie  włazów  rewizyjnych  . 

Po dokonaniu odbioru technicznego - częściowego węzła ciepłowniczego należy sporządzić   protokół   

stwierdzający   jakość   wykonania   robót   oraz   potwierdzający   ich przydatność   do   prawidłowego   

wykonania   węzła   ciepłowniczego.   W   protokóle   należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres 

robót objętych odbiorem.  

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 

wykonania węzła ciepłowniczego, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych 

lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru technicznego - częściowego 

węzła ciepłowniczego. 

 

 

 

8.1.2. Odbiór techniczny - końcowy węzła ciepłowniczego 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego  - końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 

a) zakończono   wszystkie   roboty   montażowe   przy   węźle   ciepłowniczym,    łącznie   z 

wykonaniem izolacji cieplnej, 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

d) zakończono uruchamianie węzła ciepłowniczego obejmujące w szczególności regulację 

montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła 

bezpośrednio zasilające węzeł ciepłowniczy zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika 

grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 

e) dokonano ruchu próbnego węzła ciepłowniczego. 

 

 



Przy odbiorze technicznym - końcowym węzła ciepłowniczego należy przedstawić następujące 

dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy węzła ciepłowniczego (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

b) dziennik budowy, 

c) potwierdzenie  zgodności  wykonania węzła  ciepłowniczego  z  projektem  technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami, 

d) obmiary powykonawcze, 

e) protokóły odbiorów technicznych częściowych (patrz załącznik 2), 

f) protokóły wykonanych badań odbiorczych (patrz załącznik l), 

g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

węzeł ciepłowniczy, 

h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom dozoru technicznego,  

i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

j)  instrukcję obsługi węzła ciepłowniczego. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić  czy  węzeł  ciepłowniczy jest  wykonany  zgodnie  z  projektem technicznym 

powykonawczym, 

b) sprawdzić   zgodność   wykonania   odbieranego   węzła   ciepłowniczego   z   wymaganiami określonymi 

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 

uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

d) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

e) uruchomić instalację węzła ciepłowniczego, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 

Odbiór   techniczny    -    końcowy   kończy    się    protokolarnym    przejęciem   węzła ciepłowniczego   do 

użytkowania  lub   protokolarnym   stwierdzeniem   braku   przygotowania węzła ciepłowniczego do 

użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół   odbioru   technicznego   -   końcowego   

nie   powinien   zawierać   postanowień 

warunkowych.    W przypadku    zakończenia    odbioru    protokolarnym    stwierdzeniem  braku przygotowania   

węzła    ciepłowniczego    do użytkowania,    po    usunięciu  przyczyn  takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 

ponowny odbiór węzła. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy 

odbiorami elementy węzła nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub 

innymi przyczynami 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w S i w dokumentacji 

projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

10 POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY 

 

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 

120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 

129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270)  

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych Użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 póz. 836) 



[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 

póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 

dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 póz. 728)  

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 

określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagana 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 

(Dz.U. Nr 99/98 póz. 673) 

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 

stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających 

obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 

obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53) 

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służąś ochronie lub 

ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska 

zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej 

przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58) 

[9] Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagana w zakresie 

efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 póz. 608) 

[9a] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie 

wymagana w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 714) 

[11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 140/98 póz. 906) 

PN-IS07-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwana na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia 

PN-IS0228-L1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwana na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w 

instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-H-74200.1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

PN-B-02864 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne 


