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    WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNEJ 
                                                     Nr IS 01 

 
 

1.0.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I ZAKRES ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej wody 

zimnej, ciepłej i cyrkulacji dla zadania „Remont gabinetów lekarskich bud . nr.30 w 

S.P.Z.O.Z.Szcecinek”.  

 

1.2. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem wewnętrznej instalacji wodociągowej. 

 

1.3. Określenia podstawowe w ST  
        Są zgodne z obowiązującymi normami oraz wytycznymi technicznymi i odbioru 

instalacji wodociągowej. 

 
2.0.WYMAGANIA OGÓLNE. 
2.1.Dokumentacja robót  

Dokumentację robót stanowią: 
a) dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymaganiami Prawa 

Budowlanego oraz Warunkami Specjalnymi, 

b) rysunki Wykonawcze 

c) książka obmiarów 

d) korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych na 

budowie 

e) protokoły prób i badań, 

k) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i 

urządzeń,  
l) dokumentacja powykonawcza,  

m) instrukcje obsługi i eksploatacji,  

n) dokumenty rozliczenia finansowego robó  
  

2.1.1.Książka obmiarów 
Książka obmiarów prowadzona jest przez Wykonawcę. Zapisywane w niej są 

wszystkie dane dotyczące ilości robót wykonywanych narastająco i w okresie 

rozliczeniowym. Ilości sprawdzane i potwierdzane są przez Inspektora Nadzoru. 

Forma i sposób prowadzenia Książki obmiarów uzgodniona będzie pomiędzy 

Inspektorem Nadzoru a wybranym w przetargu Wykonawcą. 
  

 

2.2.Materiały  
  Wszystkie materiały zakupione muszą być u renomowanych producentów, 

gwarantujących najwyższą jakość. Materiały muszą być fabrycznie nowe, lecz nie 

mogą być prototypami. 

 Materiały muszą spełniać wymogi określone w Dokumentacji 



                                                                          

Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst 

jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6). 

 

     2.3.Odbiory 
Należy wyszczególnić trzy rodzaje odbioru, wynikające z technologii i organizacji 

prowadzenia budowy, są to:  

odbiory międzyoperacyjne,  

odbiory częściowe,  

odbiór końcowy.  

Z czynności odbiorowych powinien być sporządzony protokół, podpisany 

przez wszystkich członków komisji. 

  

3.0.WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
3.1.Opis przyjętych rozwiązań. 
3.1.1.Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej. 

Instalacja zimnej i ciepłej wody prowadzona z węzła cieplnego w piwnicy. 

Wymianie należy poddać przyłącza do przyborów czerpalnych ( baterie i zawory ).  

 Przewody instalacji wodnej prowadzone w bruzdach ściennych (piony i podejścia pod 

baterie) należy izolować izolacją termiczną z pianki polietylenowej laminowane z zewnątrz 

folią polietylenową w kolorze czerwonym do stosowania podtynkowego o grubości 6 mm 

klejoną klejem i czerwoną taśmą 25mmx9mm.  

Projektuje się kompensację naturalną wydłużeń liniowych. Nie lokować podpór w 

odległości mniejszej niż 0,5 m od kolan i trójników. 

Instalację wykonać wg wytycznych „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 

Instalacji Wodociągowych” Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Techniki 

Instalacyjnej „INSTAL”. 

 
4. MATERIAŁY I UZBROJENIE. 
 Do budowy instalacji wodociągowej mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych posiadających aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 

Instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. 

4.1. Rury wodociągowe. 
4.1.1. Rury polietylenowe wielowarstwowe  

Projektowaną instalację wodną można wykonać z rur wielowarstwowych PE-

X/AL/PE-X z polietylenu sieciowanego z warstwą aluminium łączonych kształtkami 

zaprasowywanymi wykonanymi zgodnie z PN-EN 1254-3. Kształtki muszą być tak 

uformowane, aby  podczas napełnienia instalacji i próby ciśnienia wskazane  było 

każde połączenie niezaprasowane.  

Rura wielowarstwowa jest to rura uniwersalna do stosowania w instalacjach wodnych 

i centralnego ogrzewania. Dla rur do średnicy de25 można zastosować do łączenia kształtki i 

złączki tworzywowe z PPSU, dla rur o średnicy od 32 wzwyż stosować kształtki i złączki z 

brązu. Rura może być użytkowana przy parametrach pracy dla ciepłej wody użytkowej 70°C 

(temperatura robocza) i 10 bar. Dopuszczalne są krótkotrwałe przegrzania do temperatury 

100oC. 

Rury i łączniki zastosowane do budowy instalacji muszą posiadać atest 

Państwowego Zakładu Higieny oraz atest Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego 



                                                                          

Techniki Instalacyjnej w Warszawie  

       Natomiast producenci rur i kształtek powinni legitymować się ważnym świadectwem 

wewnętrznej kontroli jakości wytwarzania np. certyfikat ISO. 
 

 
4.2. Składowanie materiałów. 

4.2.1.Rury polietylenowe 

 Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku, z 

czym należy je odpowiednio chronić. 

 Należy je chronić przed uszkodzeniami, pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i 

metod przeładunku. 

 Rury w prostych odcinkach – składować na równym podłożu, na przekładkach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1m i w odstępach 1 do 2 m. Nie przekraczać 
wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych 

średnicach, (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

 Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładkach drewnianych, 

pokrywających, co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 

składowania 2m. 

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 

możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na 

spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

 Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 

(kapturki, wkładki, itp.). 

 Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zgniecenia, itp.) – w miarę możności przechowywać i 

transportować w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

 
4.3. Armatura (zawory, kształtki i urządzenia). 
  Armatura i urządzenia powinny być przechowywane w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
Kształtki, złączki, armatura, urządzenia i inne materiały powinny być składowane w 

sposób uporządkowany ( w kartonach, koszach, workach, skrzyniach). 

 
4.3.1. Armatura czerpalna. 
Armaturę czerpalną stanowią: 

- bateria umywalkowa stojąca mosiężna chromowana dn15 mm – 1 szt; 

-  zawory wodne kontowe   – 4 szt; 

-  bateria  zlewozmywakowa jednouchwytowa mieszaczowa  - 1 szt, 

 
 

 

5.0 . SPRZĘT 
Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy (uzależniony od potrzeb i przyjętej 

technologii robót): 

- samochód dostawczy do 0,9t 

- samochód skrzyniowy do 5,0t 



                                                                          

- wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 

- żuraw okienny przenośny do 0,15 t. 

 Sprzęt przeznaczony do prac demontażowych, montażowych i środki transportu muszą 
być w pełni sprawne, dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz 

wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 
6.0 TRANSPORT 
6.1.Rury polietylenowe i stalowe 

Podczas składowania i transportu rury powinny być chronione przed 

promieniowaniem UV. W przypadku zastosowania w strefie, w której może wystąpić 
promieniowanie UV rurociąg należy obłożyć na całej powierzchni odpowiednim 

materiałem odpornym na promieniowanie UV. 
Unikać uszkodzenia rur i elementów systemu: 

- dbać o prawidłowy załadunek i rozładunek; 

- transportować w sposób odpowiedni dla materiału; 

- nie wlec po ziemi lub powierzchni betonowej; 

- składować na równym podłożu bez jakichkolwiek ostrych krawędzi; 

- chronić przed uszkodzeniem mechanicznym; 

- chronić przed brudem, zwiercinami, zaprawą, olejami, smarami, farbami, 

rozpuszczalnikami, chemikaliami, wilgocią; 
- wyjmować z opakowania bezpośrednio przed obróbką; 
- przestrzegać wymagań higienicznych (np. zamykanie końców rur, ochrona złączek, 

uwzględnianie VDI 6023 – higieniczne projektowanie, wykonanie, użytkowanie i montaż 
instalacji wody pitnej. 

 

6.2. Armatura i uzbrojenie wodociągowe 
Kształtki wodociągowe należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z 

zachowaniem ostrożności jak dla rur. 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, z 

zachowaniem obowiązujących przepisów transportowych.  

Armatura transportowana luzem musi być zabezpieczona przed przemieszczaniem 

i uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewłaściwym zabezpieczeniem. 

Armatura drobna transportowana luzem (zawory, baterie itp.) musi być pakowana 

w skrzynie, kartony lub pojemniki. 

 

7.0 WYKONANIE ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne  

Instalacja wodociągowa powinna zapewnić obiektowi spełnienia wymagań 
podstawowych dotyczących w szczególności:  

- bezpieczeństwa konstrukcji 

- bezpieczeństwa pożarowego  

- bezpieczeństwa użytkownika  

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska  

- ochrony przed hałasem i drganiami  

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród  

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem przy spełnieniu we właściwym  

zakresie wymagań przepisów techniczno– budowlanych , zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej co umożliwi jej prawidłowe funkcjonowanie. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonany 



                                                                          

wodociąg. 

 

 7.2. Roboty przygotowawcze 
Kierownik robót sanitarnych powinien wytyczyć projektowaną oś przewodów i 

zaznaczyć ją na posadzce i ścianach. Osie te należy wyznaczyć w sposób trwały i 

widoczny. 

 
7.3. Roboty montażowe dla wewnętrznej instalacji wodociągowej  
7.3.1 Warunki ogólne 
 Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy 

spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego 

wydanego w drodze rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 

z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie 

przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i 

zmianie użytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia jak wyżej spełnienie 

wymagań wymienionych wyżej jest możliwe także w inny sposób, stosownie do wskazań 
ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy 

budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z 

właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub Państwowym 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. 

       Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w 

zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami 

projektu budowlanego tej instalacji (przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu 

użytkowania, oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów 

techniczno - budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów 

budowlanych. 

 

7.3.2 Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowej  
- Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w 

najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, 

oraz możliwość odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość 
układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe 

przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

- Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 

- W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów 

po ścianach zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym 

zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodów lub 

stosowanie elektrycznego kabla grzejnego). 

- Nie wolno układać przewodów wodociągowych w ziemi, jeżeli podłoga tworzy 

szczelną płytę nad przewodem. 

- Rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniżej poziomu podłogi 

budynku niepodpiwniczonego lub poniżej poziomu podłogi piwnicy, przy spełnieniu 

następujących warunków: 

a) temperatura wewnętrzna pomieszczeń jest zawsze powyżej 0 °C, 

b) przewody układane są na głębokości co najmniej 0,3 m poniżej poziomu podłogi 

w kanałach odkrywanych na całej długości lub przełazowych albo podłoga nie tworzy 

szczelnej płyty nad przewodem. 



                                                                          

- Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 

spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 

wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 
wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. 

- Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy 

punktach poboru wody. 

- Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, 

przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 

- Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej 

powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być 
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

- Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), 

rurze płaszczowej lub, co najmniej z izolacją powietrzną (dopuszcza się układanie w 

bruździe przewodu owiniętego np, tekturą falistą) w taki sposób, aby przy wydłużeniach 

cieplnych: 

a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał 

ją zakrywający, 

b) w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia 

lub siły rozrywające połączenia. 

- Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji 

wodociągowej. 

Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny  

być prowadzone w odległości większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc 

od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta jest mniejsza należy stosować izolację cieplną. 
- Przewody instalacji wodociągowej należy izolować, gdy działanie dowolnego źródła 

ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej + 30 

°C. Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o 

znacznej zawartości pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem i 

wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni przewodów. 

- Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

- Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej 

od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić, co najmniej: 

a) dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm, 

b) dla przewodów średnicy 32 - 50 mm - 5 cm, 

c) dla przewodów średnicy 65 - 80 mm - 7 cm, 

d) dla przewodów średnicy 100 mm - 10 cm. 

- Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 

- Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu 

nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
- Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 

dewastacją - dotyczy to przewodów z miedzi). 

- Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów 

instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. 

- Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. 

- Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna 

wynosić 0,1 m. 

 
7.3.3 Połączenia rur 
7.3.3.1 Połączenia zaciskowe dla rur polietylenowych 

Ze względu na doskonałe właściwości wytrzymałościowe rur polietylenowych do 



                                                                          

łączenia nie stosuje się klejenia ani zgrzewania. W technologii typu rura i złączka 

zaciskowa znajdują zastosowanie bardzo wysokiej jakości połączenia mechaniczne, 

zaprasowywane. Jednorodna trwała technika montażu daje dużą odporność na warunki 

budowlane. Połączenia można kontrolować optycznie. Każde niezaprasowane połączenie 

będzi widoczne przy napełnianiu instalacji  

Temperatura wykonywania połączeń: 

- max +45oC 

- min -10 oC 

Połączenia zaprasowywane wykonuje się przy zastosowaniu narzędzi systemowych: 

Docinanie rur przy dla średnic od de 14 do de 25 wymaga zastosowania specjalnych nożyc, 

a dla średnic powyżej de25mm – przecinaka do rur. W zakresie niniejszego opracowania 

stosowany zakres średnic do de25 zakłada użycie urządzeń zaciskowych ręcznych. Należy 

pamiętać, aby stosować odpowiednie nożyce do danego typu rury. Rury docinać pod kątem 

prostym bez zadziorów. Odcinać niewłaściwie ucięte końcówki rur. Połączenia powinny 

być wykonywane na prostych odcinkach rur. Wsunąć rurę prosto, aż koniec rury będzie 

widoczny w okienku kontrolnym tulejki zaciskowej. Otworzyć zaciskarkę ręczną i założyć 
ją pod kątem prostym na złączkę zaprasowywaną. Podczas procesu zaciskania szczęki 

zaciskowe muszą się całkowicie zamknąć. 
 
7.3.4 Podpory 
  Rury wielowarstwowe mogą być mocowane we wszystkich elementach bazowych i 

wsporczych oraz na konsolach pośrednich, konsolach ściennych i konsolach ścianek 

działowych. Stosowane są typowe ogólnodostępne w handlu opaski rurowe, trzpienie 

gwintowane lub taśmy mocujące. 

Ogólne zasady montażu: 

- należy najlepiej jak tylko możłiwe wykluczyć występowanie naprężeń skręcających na 

skutek wydłużeń; 
- przewody rurowe bez zmian kierunku maja tylko jeden punkt stały; 

- przy długich przewodach rurowych punkt stały znajduje się w środku, aby umożliwić 
wydłużanie w dwóch kierunkach; 

- punkty stałe nie mogą znajdować się na złączkach; 

- punkty ruchome należy rozmieścić w ten sposób, aby podczas eksploatacji nie stały się 
przypadkowo punktami stałymi. 

 

Mocowanie na tynku: 

 

Wielkość rury Odstęp [m] 

14 do 20 1,0 

25/32 1,5 

 

7.3.4.1Prowadzenie przewodów bez podpór  
 Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być 
prowadzony w warstwach podłoża podłogi bez podpór pod warunkiem umieszczenia go 
w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu"). Rura osłonowa powinna być 
montażowo zamocowana do podłoża do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez 
zalanie warstwą szlichty podłogowej. 
 W instalacji wodociągowej wody ciepłej celowe jest takie prowadzenie rury 
osłonowej, żeby jej oś była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
przegrody, na której przewód jest układany. 



                                                                          

 Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie. 
 

7.3.5 Tuleje ochronne 
 Przejścia przewodów przez stropy lub ściany wykonywać w tulejach ochronnych.  

 Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.  

 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 1 cm, przy przejściu przez strop. 

 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o 

około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 

cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. 

 Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 

materiałem trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym 

jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  

 W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 

Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być 
podporą przesuwną tego przewodu. 

 

7.3.6 Montaż armatury 
 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 

której jest zainstalowana. 

 Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia. 

 Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 

żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 

 Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do 

mieszkania lub lokalu użytkowego, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być 
zainstalowana armatura odcinająca. 

 Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających 

wodę wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski 

ustępowe, pisuary, a także pralki automatyczne, zmywarki, itp. Jeżeli rozwiązanie 

doprowadzenia wody wodociągowej w tych przyborach lub urządzeniach umożliwia jej 

przepływ zwrotny, na przewodzie doprowadzającym wodę wodociągową do nich 

(doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu punktów czerpania), 

należy zainstalować odpowiednie wyposażenie uniemożliwiające przepływ zwrotny. 

 Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 

instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

 Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim 

położeniu, aby w czasie rozbioru wody napływała ona „pod grzybek". 

 Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub 

konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub 

innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 

 Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach 

instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury 

odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z 

wody, po ich odcięciu. 

 Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i 

zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody 

do kanalizacji. 



                                                                          

 W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być 
podłączony z lewej strony. 

 Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, wysokość 
ustawienia.  

 Armatury czerpalnej na ścianie powinna być zgodna z tablicą 9A lub 9B 

WTWiOIW z 2003 r. 

 
7.3.7 Wykonanie regulacji instalacji wodociągowej  

Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń 

hydraulicznych i innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji: 

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego 

strumienia wody, 

b) wody ciepłej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego 

strumienia wody o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C. 

 
7.3.8 Izolacja cieplna 

Przewody instalacji wodnej prowadzone w bruzdach ściennych (piony i podejścia pod 

baterie) należy izolować izolacją termiczną z pianki polietylenowej laminowane z zewnątrz 

folią polietylenową w kolorze czerwonym do stosowania podtynkowego o grubości 6 mm 

klejoną klejem i czerwoną taśmą 25mmx9mm.  

Dla przewodów wody zimnej prowadzonych po ścianach stosować otuliny 

termoizolacyjne z pianki polietylenowej o strukturze drobnych równomiernych komórek w 

kolorze szarym klejone klejem i taśmą 3mmx50mm o grubości 9mm. 

Przewody wodne, będące cyrkulacją instalacji hydrantowej oraz doprowadzeniem 

wody zimnej do zlewu na poziomie piwnic prowadzone po ścianach należy izolować 
termicznie otulinami z pianki polietylenowej o strukturze drobnych równomiernych 

komórek w kolorze szarym klejone klejem i taśma 3mmx50mm o grubości 20mm. 

- Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji wodociągowej 

przed zamarznięciem powinny być one izolowane cieplnie albo jeżeli jest to 

niewystarczające, zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym. 

- Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 

wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 

wykonania powyższych robót protokółem odbioru 

-  Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj 

płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji 

wodociągowej. 

-  Materiały izolacyjne,   przeznaczone  do  wykonywania  izolacji   cieplnej,   powinny   być 
w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku  

pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.  

-  Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 

      Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 

zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z 

niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
-  Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zawilgoceniem. 

- Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie się 
ognia. 

 

7.3.9 Oznaczenie 



                                                                          

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 

antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi 

zasadami oznaczania podanymi w instrukcji obsługi instalacji wodociągowej. Oznaczenia 

należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 

a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym 

w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi, 

b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w 

mieszkaniach i lokalach użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i 

gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu do 

armatury i urządzeń, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 

 
7.3.10 Próba szczelności, płukanie, dezynfekcja 

Po zakończeniu montażu należy wykonać hydrauliczną próbę szczelności całej 

instalacji, na ciśnienie 1.0 MPa, zgodnie z PN-B-10700. 

Po uzyskaniu pozytywnych prób ciśnieniowych całej instalacji, rury należy 

płukać wodą wodociągową aż do chwili, kiedy wypływająca woda będzie wzrokowo 

czysta, następnie należy przeprowadzić dezynfekcję przewodu.  

Dezynfekcja będzie polegała na wprowadzeniu do jednego końca dezynfekowanego 

odcinka przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilości 100 mg/l lub 

chloraminy w ilości 20-30 mg/l, aż do momentu, gdy na końcówce tego odcinka (przez 

baterie lub zawory) będzie wyczuwalny zapach chloru, następnie należy zamknąć zawory 

i przetrzymać wprowadzony roztwór przez 24 godziny. Następnie przewody ponownie 

należy przepłukać wodą. aż do zaniku zapachu chloru, po czym należy pobrać próbkę wody 

do analizy bakteriologicznej.. 

Wyniki prób szczelności winny być opisane w protokołach i podpisane przez 

przedstawicieli wykonawcy, inspektora nadzoru i Inwestora. 

 
8.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
8.1 Badania odbiorcze wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej  
8.1.1 Zakres badań odbiorczych 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji 

wodociągowej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w 

umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć, co najmniej 

badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej 

przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed 

możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami 

skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed 

możliwością przepływów zwrotnych. 

 

8.1.2 Pomiary 
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

a) temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 

0,5 K. Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na 

metalowym elemencie instalacji (np. na złączce lub śrubunku itp.) po uprzednim 

oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie nałożonej farby 

lub innych zanieczyszczeń. 
b) spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 

zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

 

8.2 Badania odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej  



                                                                          

8.2.1 Warunki wykonania badań szczelności: 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 

pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 

Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 

zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu 

całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej 

części, w ramach odbiorów częściowych. 

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów  

Częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie 

badania szczelności sprężonym powietrzem. 

Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia 

ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 

 

8.2.2 Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą instalacja (lub jej część) 

podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy 

wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym znajduje się 
instalacja nie może być przemarznięty. 

Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające 

przed przekroczeniem ciśnienia roboczego. 

Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać 
starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu 

sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie szczelności i czy 

instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania. 

 

8.2.3 Przebieg badania szczelności wodą zimną  
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa 

powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i 

spustowy. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy 

(średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i 

działce elementarnej: 

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 

b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej 

doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie 

przecieków wody lub roszenia. 

Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy 

podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując 

jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 

Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego 

ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów a badanie należy 

przeprowadzić zgodnie z niżej podanymi warunkami dla rur stalowych 

ocynkowanych o połączeniach gwintowanych: 

a) podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego - warunkiem uznania 

wyników badania za pozytywne jest brak przecieków i roszenia, szczególnie na 

połączeniach 

b) obserwacja instalacji - czas trwania 1/2 godziny - warunkiem uznania wyników badania 

za pozytywne jest brak przecieków i roszenia, szczególnie na połączeniach, a ponadto 

gdy ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż 2 %. 

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna 



                                                                          

być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i pogoda nie 

powinna być słoneczna. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony 

protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, 

oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem 

pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie 

zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

 
8.2.4 Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem  

Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem 

niezawierającym oleju. 

Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie 

powinna przekraczać 3 bar. 

Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy 

(średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego 

i działce elementarnej 0,1 bar. 

Sprężarka, żywana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, 

powinna być wyposażona w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy 

przekroczeniu wartości ciśnienia badania szczelności o nie więcej niż 10 %. 

Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić 
szczególną uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, 

spowodowanym możliwością wypchnięcia przez sprężone powietrze elementu 

instalacji (np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa 

sztucznego). 

W przypadku ujawnienia się nieszczelności podczas badania instalacji można je 

lokalizować akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego. 

Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu 

badania oraz w okresie, co najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia 

powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i 

pogoda nie powinna być słoneczna. 

Warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest nie stwierdzenie 

nieszczelności instalacji i nie wykazanie przez manometr spadku ciśnienia. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być 
sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było 

wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania 

przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. 

W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta 

badaniem szczelności. 

Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w 

którym instalacja wodociągowa powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 

8.3.1 Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą 
Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu 

szczelności wodą zimną  należy poddać ,  przy ciśnieniu roboczym, badaniu 

szczelności wodą  ciepłą  o temperaturze 60 °C. 

 

8.3.2 Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą 
Instalację wodociągową napełnioną wodą. jeżeli budynek lub pomieszczenie w 

którym się ona znajduje nie będą ogrzewane, należy opróżnić z wody przed obniżeniem 

się temperatury zewnętrznej poniżej zera stopni Celsjusza. 

 



                                                                          

8.3.3. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych 
instalacji wodociągowej 
            Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych 

instalacji powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania 

zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem 

przewodów. 
            Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji technicznej instalacji.  

            Podczas odbioru należy okiem nieuzbrojonym ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 

badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym 

instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 

8.4 Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na 

sprawdzeniu czy poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i 

odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są 
czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na 

schematach instrukcji obsługi. Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony 

protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle 

należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych 

badań. 
 

8.5 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed 

przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej, 

przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić 
godnie z wymaganiami normy PN-B-10700. 

Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający 

wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w 

którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 

8.6 Badania efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej 
Badania odbiorcze efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej 

polegają na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej, 

po czasie nie dłuższym niż jedna minuta, wypływa woda ciepła o temperaturze w 

granicach od 55 °C do 60 °C.  

Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający 

wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w 

którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
  

8.7 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody 

wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji 
Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakości wody 

wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji należy 

przeprowadzić sprawdzając zgodność  doboru materiałów użytych w instalacji 

wodociągowej, w zależności od jakości wody wodociągowej, z kryteriami 

podanymi w tablicy 12 WTWiOIW z lipca 2003 r.. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 

badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna 

być przedstawiona do ponownych badań. 



                                                                          

 

8.8 Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji 
wodociągowej 

Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji 

wodociągowej polegają na sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku 

hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację 
wodociągową, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 

badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna 

być przedstawiona do ponownych badań. 
 

8.9 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością 
przepływów zwrotnych  

  Jeżeli uzupełnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji 

ogrzewczej) dokonywane jest z instalacji wodociągowej, niezbędne jest sprawdzenie 

czy połączenie instalacji wodociągowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposób 

zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej przed przepływami zwrotnymi z nich. 

Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenia czy na 

połączeniu instalacji wodociągowej z inną instalacją zastosowano urządzenie 

zabezpieczające, spełniające wymagania normy PN-B-01706. 

  Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli 

wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym 

instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 

8.10 Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociągowej  
8.10.1 Badania armatury odcinającej 

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z 

projektem (dokumentacją), 
b)    szczelności zamknięcia i połączeń armatury, 

c)   poprawności   i   szczelność   montażu   głowicy   armatury.    

 Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli 

wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura 

powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 

8.10.2 Badania armatury odcinającej z regulacją montażową  
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, 

obejmują sprawdzenie: 

a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z 

projektem (dokumentacją), 
b) szczelności zamknięcia i połączeń armatury, 

c) poprawności i szczelności montażu głowicy armatury, 

d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji.  

 Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 

badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna 

być przedstawiona do ponownych badań. 
 

8.10.3 Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów) 
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, 

obejmują sprawdzenie: 



                                                                          

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez jej 

identyfikację (sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem (dokumentacją). 
b) poprawności i szczelności montażu połączeń armatury (regulatorów), 

c) poprawności i szczelności montażu głowicy armatury (regulatorów). 

d) poprawności montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 

e)  nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas 

ruchu próbnego, 

f) plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane), 

g) poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed 

porażeniem prądem, hałasem). 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 

badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna 

być przedstawiona do ponownych badań. 
 
9.0 OBMIAR ROBÓT 
 9.1 Wewnętrzna instalacja wodociągowa  

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego 

instalacji wodociągowej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z 

zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu w tym np.: 

a) długość przewodu należy mierzyć w metrach wzdłuż jego osi, bez odliczenia długości 

łączników, armatury łączonej na gwint ( nie wlicza się długości armatury łączonej na 

kołnierze) 

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

c) przy ustalaniu ilości podejść odrębnie liczy się podejścia wody zimnej i wody cieplej z 

cyrkulacją c.w.u, 

d) próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur tej instalacji z 

uwzględnieniem podziału według średnic lub rodzajów budynków, 

e) pozostałe elementy i urządzenia instalacji wodociągowej oblicza się w sztukach 

lub kompletach  

 

10.0 ODBIÓR ROBÓT 
10.1 Wewnętrzna instalacja wody zimnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji c.w.u. i 
przeciwpożarowej 
10.1.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Odbiór robót dzielimy na: 

-  międzyoperacyjny 

-  techniczny częściowy 

-  techniczny końcowy 

Roboty można uznać za wykonane prawidłowo, jeżeli zgodne są z dokumentacją, 
niniejszą specyfikacją techniczną, wykonane zostały zgodnie z wymogami Inspektora 

Nadzoru i jeżeli wszystkie przeprowadzone badania i pomiary są dodatnie.  

 

10.1.2 Odbiór między operacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 
wodociągowej  

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót 

poprzedzających. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty 

będą wykonywane przez innych pracowników tego samego lub innego wykonawcy. 

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 bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka 

pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka 

poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem. 

c) wykonanie kanałów w budynku dla pod podłogowego prowadzenia przewodów 

części wewnętrznej instalacji wodociągowej lub kanałów dla prowadzenia przewodów 

części zewnętrznej tej instalacji -wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, 

odwodnienie,  

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 

stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 

prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować 
miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich 

przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu 

tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

 
10.1.3 Odbiór techniczny - częściowy instalacji wodociągowej 

Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych 

elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 

Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych 

bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach 

płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach 

przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w 

fazie odbioru końcowego (technicznego). 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 

końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach 

odbioru częściowego należy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie 

z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO. a w przypadku odstępstw, sprawdzić 
uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i 

pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie 

zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację odcinków instalacji, 

które były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły 

niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy 

określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu 

tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

 

10.1.4 Odbiór techniczny - końcowy instalacji wodociągowej 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po 

spełnieniu następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem 

izolacji cieplnej, instalację wypłukano, napełniono wodą, 



                                                                          

b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

b) dziennik budowy,  

c) atesty, certyfikaty i zaświadczenia, 

c) obmiary powykonawcze. 

d) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych  

e) protokóły odbiorów technicznych - częściowych  

f) protokóły wykonanych badań odbiorczych, 

h)  dokumenty   wymagane   dla   urządzeń   podlegających   dozorowi   technicznemu,   

np. paszporty urządzeń ciśnieniowych, 

i)   instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych  wyrobów,  

j)   instrukcję obsługi instalacji, 

k) protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej  

l) świadectwa badania jakości wody.  

W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji 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 odbiorów technicznych częściowych 

e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji 

wodociągowej do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 

instalacji 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 

instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 

przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 

 

11.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
11.1 Wewnętrzna instalacja wodociągowa 

Na cenę wykonanej i odebranej instalacji wodociągowej powinny się  
składać następujące elementy : 

- dostawa materiałów 

- roboty przygotowawcze 

- montaż przewodów instalacji wodociągowej 

- montaż armatury dla instalacji wodociągowej  

- montaż izolacji 

- badania szczelności instalacji wodociągowej 

- dezynfekcja instalacji wodociągowej  

- płukanie instalacji wodociągowej 

- pomiary instalacji wodociągowej 

- badania instalacji wodociągowej 

 



                                                                          

12.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
12.1 Normy 
-   PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty   rurowe  połączeń  ze    szczelnością  uzyskiwaną na gwincie.    

      Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

-    PN-ISO 228-1:1995 Gwinty    rurowe   połączeń    ze     szczelnością   nie uzyskiwaną na  

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

-   PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej. Wymagania instalacyjne. 

- PN-88/B-01058 - Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. 

Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych.  

-  PN-84/B-01701 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 

rysunkach. 

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.PN-B-

01706:1992/Azl: 1999  -   Instalacje  wodociągowe.   Wymagania  w  projektowaniu. 

Zmiana Azl. 

-   PN-87/B-02151.01   -  Akustyka  budowlana.   Ochrona  przed   hałasem  pomieszczeń   w 

budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem. 

-  PN-87/B-02151.02  -  Akustyka  budowlana.   Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

-     PN-76.B-02440 - Zabezpieczenia urządzeń ciepłej wody. Wymagania. 

-    PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjnej badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

- PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

- PN-B10720 :1998 - Wodociągi zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

-  PN-71/H-04651   -   Ochrona   przed   korozją.   Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk. 

-  PN-H-74200 : 1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

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

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

przesyłanych czynników. 

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

-  PN-EN 806-1 - Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). Część 
1: Wymagania ogólne. 

-  PN-EN-1717 - Ochrona   przed   wtórnym   zanieczyszczeniem   wody   w   instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń  zapobiegających zanieczyszczeniu. 

- prEN   12502-3  -  Ochrona   materiałów   metalowych   przed   korozją.   Ryzyko korozji w 

systemach przewodzących wodę. Część 3: Przegląd czynników wpływających na ogniwo 

cynkowane materiały żelazne. 

 
12.2 Przepisy związane  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniające rozporządzenie 

warunków sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

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

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

poz.  1229, Nr 129/01  poz. 1439, Nr 154/01  poz.  1800, Nr 74/02 poz.676,  Nr 80/03 poz. 

718). 



                                                                          

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych(Dz.U. Nr 74/99 poz. 

836). 

-   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 poz. 679. Nr 8/02 poz'. 71). 

-   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 poz. 728). 

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.w 

sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673). 

-     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 poz. 53). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące 

z kraju, z którym Polska zawarła  orozumienie   w  sprawie   uznawania certyfikatu   zgodności   lub   

deklaracji   zgodności   wystawianej   przez   producenta,   oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. 

Nr 5/00 poz.58). 

-   Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w 

sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)Ustawa z 

dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747). 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r.  w sprawie wymagań 

dotyczących jakości  wody  przeznaczonej  do  spożycia przez  ludzi  (Dz.U.  Nr 203/02 poz. 

1718). 

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 

Nr 121/03 poz. 1138). 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 

811). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI 

 SANITARNEJ 
 

                                          IS-02 

 

 

 

 

1.0 Przedmiot zamówienia i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

kanalizacji sanitarnej dla „Remont gabinetów lekarskich w bud. 30”.  

1.1.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną : 
- budowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 

       1.2. Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

wytycznymi technicznymi i odbioru instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

2.0.Wymagania ogólne 

2.1.Dokumentacja robót 
Dokumentację robót stanowią: 
f) dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymaganiami Prawa 

Budowlanego oraz Warunkami Specjalnymi, 

g) zgłoszenie inwestycji 

h) projekt budowlany dostarczony przez Inwestora oraz jego modyfikacje (jeśli 
wystąpi), 

i) rysunki Wykonawcy, 

j) książka obmiarów 

k) korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

na budowie 

 j)   protokoły prób i badań, 

o) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń,  
p) dokumentacja powykonawcza,  

n)  dokumenty rozliczenia finansowego robót. 

 

 

2.1.2.Książka obmiarów 
Książka obmiarów prowadzona jest przez Wykonawcę. Zapisywane w niej są 

wszystkie dane dotyczące ilości robót wykonywanych narastająco i w okresie 

rozliczeniowym. Ilości sprawdzane i potwierdzane są przez Inspektora Nadzoru. 

Forma i sposób prowadzenia Książki obmiarów uzgodniona będzie pomiędzy 

Inspektorem Nadzoru a wybranym w przetargu Wykonawcą. 
 

2.2. Materiały 



                                                                          

Wszystkie materiały zakupione muszą być u renomowanych producentów, 

gwarantujących najwyższą jakość w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Materiały 

muszą być fabrycznie nowe, lecz nie mogą być prototypami. Materiały muszą 
spełniać wymogi określone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 

Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 

207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6). 

 

2.3. Odbiory 
Należy wyszczególnić trzy rodzaje odbioru, wynikające z technologii i 

organizacji prowadzenia budowy, są to:  

odbiory międzyoperacyjne,  

odbiory częściowe,  

odbiór końcowy.  

Z czynności odbiorowych powinien być sporządzony protokół, podpisany 

przez wszystkich członków komisji. 

 

3.0.Wewnętrzna instalacja, kanalizacji sanitarnej  
 
3.1.Opis przyjętych rozwiązań. 

3.1.1.Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
Projektuje się grawitacyjne odprowadzenie ścieków do istniejących pionów 

kanalizacyjnych   

Poziomy kanalizacyjne należy wykonać z rur PCW produkcji np. firmy Wavin, 

kielichowych, łączonych za pomocą uszczelki gumowej. 

Podejścia do przyborów wykonać z rur PCW o średnicy φ40mm, φ50mm, 

φ110mm. Szczegóły podłączenia przyborów wg rysunku  

Stosować urządzenia posiadające atest. 

  Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać próbę szczelności. 

  Stosować wyłącznie urządzenia z atestem. 

Instalację wykonać wg wytycznych „Warunki Techniczne Wykonania i 

Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego 

Techniki Instalacyjnej „INSTAL”. 

 

4. Materiały 
4.1. Rury 

Producenci rur powinni legitymować się ważnym świadectwem wewnętrznej 

kontroli jakości wytwarzania np. certyfikat ISO. Systemy uszczelniające powinny 

gwarantować zachowanie szczelności kanałów. 

Kształtki powinny być wykonane w klasie sztywności nie niższej jak rury i 

pochodzić od tego samego producenta. 

 
4.2.Urządzenia i przybory sanitarne 
Przybory sanitarne przewidziane do wbudowania: 

        

       

        -     Zlewozmywak jednokomorowy ze st. nierdzewnej   

 kpl.1         



                                                                          

        -     syfon umywalkowy mosiężny chromowany 32mm    kpl. 

1 

        -     syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego podwójny 50mm  kpl. 

1 

                Producenci przyborów sanitarnych powinni legitymować się ważnym 

świadectwem wewnętrznej kontroli jakości wytwarzania np. certyfikat ISO. 

 

 

  

4.3. Składowanie 
4.3.1.Rury PVC  

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi 

działaniami promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż 30 stopni C i opadami 

atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach 

zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając 

przewietrzanie. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane w osobnych 

stosach, a gdy nie jest to możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na 

spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładkach i 

przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób 

składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za 

pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie 

transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 
 

4.3.2.Kształtki PVC 
Kształtki i inne materiały (uszczelki, itp.) powinny być składowane w sposób 

uporządkowany. Należy je przechowywać w kartonach. Należy je chronić przed 

wilgocią i przechowywać pod dachem do czasu rozpakowania. 

 

4.3.3. Przybory sanitarne 
Przybory sanitarne należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach 

producenta w sposób uporządkowany. Należy je chronić przed wilgocią i 

przechowywać pod dachem do czasu rozpakowania. 

 

5. SPRZĘT 
Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy (uzależniony od potrzeb i 

przyjętej technologii robót): 

- betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 ; 

- samochód dostawczy do 0,9t; 

- samochód skrzyniowy do 5 t; 

- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t; 

- żuraw okienny przenośny do 0,15t 

Sprzęt  przeznaczony do prac demontażowych, montażowych i 

środki transportu muszą  być  w pełni sprawne, dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 

wykorzystania na budowie. 

 



                                                                          

6.TRANSPORT   
6.1. Rury z PVC  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z 

płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesi na 

wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury 

załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 

średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać 
następujące wymagania: 

przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, 

przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach 

ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, na platformie samochodu 

rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o 

szerokości, co najmniej 10 cm i grubości, co najmniej 2,5 cm, ułożonych 

prostopadle do osi. Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 

m, rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie 

tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może 

przekraczać 1m. 

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z 

zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC. 

 

 

6.2. Przybory sanitarne 
Przybory sanitarne wozić tylko w oryginalnych opakowaniach. 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu z 

zachowaniem obowiązujących przepisów transportowych.  

W czasie transportu należy rury układać na równej powierzchni z 

zachowaniem odpowiednich odstępów i podkładek.  

Przybory transportowane luzem musi być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewłaściwym 

zabezpieczeniem. 

Małe elementy jak syfony, itp. muszą być pakowane w skrzynie, kartony lub 

pojemniki. 

 

7. WYKONANIE ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne  

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna zapewnić realizowanemu obiektowi 

możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:  

- bezpieczeństwa konstrukcji 

- bezpieczeństwa pożarowego  

- bezpieczeństwa użytkownika  

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska  

- ochrony przed hałasem i drganiami  

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród  

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem przy spełnieniu we właściwym 



                                                                          

zakresie wymagań przepisów techniczno– budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, co umożliwi jej prawidłowe funkcjonowanie. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji  

projekt  organizacji  i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 

jakich będzie wykonana kanalizacja sanitarna. 

 

 7.2. Roboty przygotowawcze 
Kierownik robót sanitarnych powinien wytyczyć projektowaną oś przewodów i 

zaznaczyć ją na posadzce i ścianach. Osie te należy wyznaczyć w sposób trwały i 

widoczny. 

 

7.3. Roboty montażowe dla wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 
7.3.1 Warunki ogólne 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem j.w. należy 

przystąpić do wykonania robót montażowych. W celu zachowania prawidłowego 

postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy najniższego 

punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu.  

Spadki i głębokości posadowienia powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową. 

 
7.3.1.1 Cięcie rur kanalizacyjnych z PVC  

Rurę należy dokładnie oczyścić, jeżeli jest przycinana na placu budowy a 

potem wyznaczyć miejsce przycięcia. Cięcie wykonywać piłą o drobnych zębach. 

Należy zachować kąt prosty cięcia. Aby to osiągnąć należy korzystać ze 

skrzynki  

uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. 

Przed wykonaniem połączenia przecięty bosy koniec należy oczyścić z 

zadziorów i zukosować po kątem 15° za pomocą pilnika. Nie należy przycinać 
kształtek. 

 
7.3.1.2 Łączenie rur i kształtek z PVC  

Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem 

poślizgowym na bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. 

Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość 
około10 mm. 

Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów. 

 
7.3.1.3 Prowadzenie przewodów  
- Prowadzenie instalacji kanalizacyjnych powinno być zgodne z zaleceniami norm 

PN-81/B-10700/01 i PN-EN 12056. 

- Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, 

należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy 

uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

- Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu 

ścieków. 

- Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C. 

- Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyższej 

0°C. 



                                                                          

- Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i 

ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. 

- Minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna wynosić 
0,1m mierząc od wierzchu rury. W przypadku, gdy odległość jest mniejsza, 

należy zastosować izolacje termiczną. Izolację termiczną należy zastosować również 
wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie 

temperatury ścianki przewodu powyżej +45 °C. 

- Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach i w bruzdach, pod 

warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużenia 

rurociągów. Bezpośrednie zamurowanie przewodów na stałe w ścianach lub 

stropach jest niedopuszczalne. W przypadku prowadzenia w bruzdach przewodów z 

PVC powierzchnia tych przewodów powinna być zabezpieczona przed tarciem przez 

owinięcie papierem, a odległość pomiędzy ścianką bruzdy lub kanału, a 

powierzchnią rury nie powinna być mniejsza niż 0,1m. Bruzdy i kanały powinny 

być zakryte po przeprowadzeniu prób szczelności.. 

- W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ścianę pomiędzy 

ścianką rury a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być 
pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan 

plastyczny. Przejścia przez stropy przewodów z PVC wymagają zastosowania tulei 

ochronnych wystających około 3 cm powyżej podłogi. Średnica wewnętrzna tulei 

powinna być większa o około 5 cm od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń 
między przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym 

swobodny przesuw przewodu  

- Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) powinny być w miarę 
(możliwości ułożone równolegle lub prostopadle do ścian i fundamentów budynku. 

Przewody te powinny być ułożone na takiej głębokości i w takiej odległości, aby nie 

zagrażały stateczności konstrukcji budynku. W przypadku braku możliwości 

zachowania odpowiedniego zagłębienia i odległości przewodów od ław 

fundamentowych należy wykonać dodatkowe konstrukcje zapewniające stateczność 
budowli. Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których 

temperatura nie spada poniżej 0°C powinny być ułożone na takiej głębokości, aby 

odległość liczona od poziomu podłogi do powierzchni rury wynosiła, co najmniej 0,3 

m dla rur żeliwnych i 0,5 m dla rur z innych materiałów. W uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się stosowanie mniejszych głębokości pod warunkiem 

zabezpieczenia przewodu przed uszkodzeniem. Poziomy kanalizacyjne na 

odcinkach pomiędzy rewizjami należy prowadzić ze stałym spadkiem przewodu.  

- Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonywane za 

pomocą trójników a kącie rozwarcia nie większym niż 45°C. Stosowanie na tych 

przewodach czwórników jest niedopuszczalne. 

- Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokości Jednej 

kondygnacji budynku może wynosić ±10 mm. 

- Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą 
uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna 

zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie przewodów od przegród 

budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów po przewodach. 

Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy 

uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych 

(pionach) należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe 

zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla przewodów z PVC dodatkowo, 

co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Konstrukcja obejmy dla mocowań 
przesuwnych powinna zabezpieczać przed dociskiem rurociągu. Wszystkie elementy 



                                                                          

przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. Poziome przewody z 

PVC łączone za pomocą pierścienia gumowego (typ P) powinny mieć zamocowany 

przynajmniej, co drugi element (kształtkę). Maksymalne rozstawy uchwytów dla 

przewodów poziomych wynoszą: 
- dla rur z PVC o średnicy od 50 do 110 mm -1,0 m, 

- dla rur z PVC o średnicy powyżej 110 mm -1,25 m, 

- dla rur z pozostałych materiałów - 2,0 m. 

- Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC łączonych za 

pomocą pierścienia gumowego powinna być rozwiązana przez pozostawienie w 

kielichach w czasie montażu rur i kształtek, luzu kompensacyjnego oraz przez 

właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwnych. Kompensacja wydłużeń 

termicznych przewodów łączonych przez klejenie należy zapewnić przez 

zastosowanie kompensatorów. 

- Dopuszczalne odchylenie od spadku przewodów poziomych założonego w projekcie 

technicznym wynosi +10%. 

- Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących 

podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i zasady osiowego 

montażu elementów przewodów, 

 

7.3.1.4 Przybory sanitarne 
- Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) 

wbudowane w przybór lub zakładane bezpośrednio pod przyborem. 

- Przybory sanitarne powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp 

w celu utrzymania ich w czystości oraz konserwacji tub wymiany przyborów, 

syfonów i podejść kanalizacyjnych. 

- Jeżeli w projekcie technicznym nie podano specjalnych wymagań, wysokość 
ustawienia mierzona od posadzki do górnej krawędzi przyboru powinna być 
następująca: 

a) umywalki dla dorosłych - od 0,75 do 0,80 m, 

b) zlewy - od 0,50 do 0,60 m, 

c) zlewozmywaki i zmywaki od 0,80 do 0,90 m, 

- Niezabudowane w szafkach kuchennych zmywaki i zlewozmywaki, a także 

umywalki, pisuary zlewy powinny być przymocowane do ścian w sposób 

zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. 

Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siłą statyczną równą 
500 N przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 h, nie 

powinna się w sposób widoczny odkształcić - - Miski ustępowe i bidety powinny być 
przymocowane do posadzek w sposób zapewniający łatwy demontaż i właściwe ich 

użytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. 

- Spust wody powinien nastąpić po jednokrotnym lekkim uruchomieniu dźwigni 

zaworu spustowego zbiorników spłukujących lub zaworu ciśnieniowego spłukującego 

pisuar. Poza okresami spłukiwania woda nie powinna dopływać do miski ustępowej 

lub pisuaru. 

- Wpusty podłogowe powinny być zamontowane w pobliżu punktów 

czerpalnych lub w pobliżu ścian fundamentów pod pompy itd. Wpustów tych nie 

powinno się umieszczać na ciągach (traktach) komunikacyjnych. W przypadku 

odprowadzenia ścieków z kabin natryskowych dopuszcza się stosowanie wspólnego 

wpustu podłogowego, odbierającego ścieki z dwóch lub więcej kabin, pod 

warunkiem wykonania posadzki w taki sposób, aby ścieki z każdej kabiny dopływały 

bezpośrednio do wpustu, a nie przepływały przez kabinę sąsiednią. Wspólny wpust 



                                                                          

podłogowy powinien być zlokalizowany pomiędzy tymi kabinami. 

- Przelewy z wanny, umywalki, zbiorników spłukujących itp. należy łączyć z 

podejściem kanalizacyjnym powyżej zamknięcia wodnego. 

- Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury 

wentylacyjne do wysokości od 0,50 do 1,00 m ponad dach w taki sposób, aby 

odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wynosiła, co najmniej 4,0 m. Rury wentylacyjne 

powinny w miarę możliwości tworzyć pionowe przedłużenie przewodów 

spustowych. Jeżeli średnica przewodu spustowego jest mniejsza od 150 mm, górna 

część rury wywiewnej poniżej dachu w odległości 0,50 m od jego powierzchni 

powinna być powiększona o 50 mm. Rur tych nie należy wprowadzać do 

przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 

oraz do przewodów dymowych i spalinowych. 

- Zawory powietrzne należy montować w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie 

spada poniżej 0°C. Zawór montuje się poprzez włożenie go w kielich lub bosy 

koniec rury kanalizacyjnej. Zawory należy montować pionowo. Minimalna 

wysokość od zaworu do najwyżej położonego przelewu powinna wynosić około 10 

cm. W ścianach murowanych i gipsowo kartonowych, w których zainstalowane 

będą piony kanalizacji sanitarne zakończone zaworem powietrznym należy 

zamontować kratki wentylacyjne na wysokości montażu tego zaworu. Poprzez 

demontaż kratki możliwe będzie zdemontowanie zaworu w celu dokonania przeglądu. 

 

7.3.1.5 Próba szczelności 
Po zakończeniu montażu należy wykonać hydrauliczną próbę szczelności 

instalacji, zgodnie z PN-B-10700, PN-EN 12056. 

Wyniki prób szczelności winny być opisane w protokołach i podpisane przez 

przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora nadzoru i Inwestora. 

 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
8.1 Badania odbiorcze wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej  
 Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót zgodne z wymogami normy PN-81/B-10700/00. 

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 wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 
 
8.1.1 Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  
a) zgodności z Dokumentacją Projektową: 

- rodzaje, wymiary, trasy i spadki przewodów instalacji kanalizacyjnej, 

-     szerokości i głębokości wykopów otwartych pod poziomy kanalizacyjne, 

-     wykonanie i zagęszczenie podłoża pod poziomy kanalizacyjne, 

-     ułożenia przewodów poziomych na podłożu, 

-     zbadanie szczelności przewodu. 

-     wykonanie i zagęszczenie zasypu przewodów, 

-     wysokość ustawienia i dostępu do armatury i przyborów sanitarnych. 

-     szczelność i prawidłowość działania armatury i przyborów sanitarnych 

b) zgodność zastosowanych materiałów i wyrobów gotowych z Dokumentacją 



                                                                          

techniczną, normami, (sprawdzenie certyfikatów, atestów, zaświadczeń, itp.) 

c) jakość wykonania robót montażowych, ze szczególnym uwzględnieniem: - 

usytuowania, spadków, połączeń, kompensacji i mocowania przewodów, 

      -     przejść przewodów przez przegrody budowlane, 

- odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych  

- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
-     prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między      

      podporami, prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 

 
8.1.2 Badanie szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej  
a) podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo - 

gospodarczych należy obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej z 

dowolnie wybranych przyborów sanitarnych, 

b) Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki 

bytowo-gospodarcze należy powyżej kolana łączącego pion z poziomem napełnić 
całkowicie woda i poddać obserwacji.  

Wynik badań szczelności należy uznać za dodatnie, jeżeli nie będzie żadnych 

przecieków 

 

9. OBMIAR ROBÓT 
 9.1 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru 

powykonawczego instalacji. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i 

zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu w tym np.: 

g) długość przewodu należy mierzyć w metrach wzdłuż jego osi bez odliczania 

kształtek, 

h) do ogólnej długości przewodu nie wlicza się czyszczaków rur wywiewnych 

i innych elementów wyszczególnionych w innych pozycjach, 

l) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej 

średnicy,  

j)   pozostałe elementy i urządzenia instalacji oblicza się w sztukach lub 

kompletach. 

 

10. ODBIÓR ROBÓT 
10.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Odbiór robót dzielimy na: 

- międzyoperacyjny 

- techniczny częściowy 

- techniczny końcowy 

Roboty można uznać za wykonane prawidłowo, jeżeli zgodne są z 

dokumentacją, niniejszą specyfikacją techniczną, wykonane zostały zgodnie z 

wymogami Inspektora Nadzoru i jeżeli wszystkie przeprowadzone badania i pomiary 

są dodatnie.  

 

10.2 Odbiór między operacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 
sanitarnej 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót 

poprzedzających. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze 

roboty będą wykonywane przez innych pracowników tego samego lub innego 



                                                                          

wykonawcy. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 

następujących rodzajów robót: 

d) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - 

umiejscowienie i wymiary otworu, 

e) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w 

przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z 

pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodność kierunku 

bruzdy z projektowanym spadkiem. 

f) wykonanie kanałów w budynku dla pod podłogowego prowadzenia 

przewodów części wewnętrznej instalacji wodociągowej lub kanałów dla 

prowadzenia przewodów części zewnętrznej tej instalacji - wymiary 

wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie,  

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, 

wykonanie dna i ścian, osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 

stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 

prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie 

identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich 

przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu 

tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

 

10.3 Odbiór techniczny - częściowy instalacji kanalizacji sanitarnej  
Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych 

elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu 

robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w 

zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, 

przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, 

uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie 

będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 

końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W 

ramach odbioru częściowego należy: 

d) sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana 

zgodnie 

z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

e) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO. a w przypadku odstępstw, 

sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika 

budowy, 

f) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 

technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy 

jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację 
odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy 

załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych. 



                                                                          

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle 

należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 

wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

 

10.4 Odbiór techniczny - końcowy instalacji kanalizacji sanitarnej  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego 

po spełnieniu następujących warunków: 

c) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji 

d) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

d) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi 

zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

e) dziennik budowy,  

f) atesty, certyfikaty i zaświadczenia, 

g) obmiary powykonawcze. 

h) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych  

i) protokóły odbiorów technicznych - częściowych  

j) protokóły wykonanych badań odbiorczych, 

h)  dokumenty   wymagane   dla   urządzeń   podlegających   dozorowi   

technicznemu,   np. paszporty urządzeń 

i)   instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  

j)   instrukcję obsługi instalacji 

W ramach odbioru końcowego należy: 

g) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym, 

h) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi 

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

budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

i) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

j) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych 

k) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

l) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji 

do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 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 

instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 

przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 

 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonanej i odebranej instalacji powinny obejmować: 

- oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

-     wykonanie  wykopu  w  gruncie  kat.   I-IV   

-     przygotowanie podłoża, 

-     ułożenie przewodów kanalizacyjnych wraz armaturą, 
-      zasypanie i zagęszczenie wykopu. 



                                                                          

-     przeprowadzenie   pomiarów   i    badań,    prób    szczelności    wymaganych   w   

normach i specyfikacji technicznej 

- montaż przewodów kanalizacyjnych i urządzeń na ścianach. 

-     montaż przyborów sanitarnych i podłączenie ich do przewodów kanalizacji 

sanitarnej, 

 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1. Normy 
 - PN-84/B-01701 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Oznaczenia na rysunkach. 

- PN-87/B-02151.01- Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem. 

- PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

-PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

- PN-71/H-04651- Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk. 

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

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

rozpoznawalnych  

   dla przesyłanych czynników. 

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

- PN-EN 1401-09:1999 – Rury ze ścianką lita PVC i kształtki PVC 

- PN-80/89205 – Rury PVC 

- PrPN-B-10736 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacji. Warunki techniczne wykonania. 

- EN 681 1 – Uszczelki elastomerowe. 

- PN-86/B-2480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.  

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

- PN-B-01100 – Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia  

- PN-EN 12056-1 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 1:  

        Postanowienia ogólne i wymagania. 

- PN-EN 12056-2 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: 

Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia. 

- PN-EN 12056-5 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 5: 

Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

-  PN-81/B-10700.01 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania  

     i  badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

 

11.2 Przepisy związane  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 

109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42. Nr 100/01 poz. 1085. Nr 

110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 

1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 



                                                                          

1999 r.w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków 

mieszkalnych(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836). 

- 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 poz. 679. Nr 8/02 poz. 71). 

- 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 poz. 728). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

1998 r.w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego 

wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 

stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).- 

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 

poz.53). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 

wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 
zagrożenie albo które służą 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 

poz.58). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 

2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 

poz. 714) Ustawa z dnia 7czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 

844, Nr 91/02 poz. 811). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 47poz. 
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                                           GRZEWCZYCH   
 
 
                                                     IS-03 
 
1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

wewnętrznych instalacji grzewczych dla zadania „Remont gabinetów lekarskich w 

bud. Nr. 30 S.P.Z.O.Z W Szczecinku.  

 

1.2. Zakres robót objętych ST 
 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem wewnętrznych instalacji grzewczych dla „Remont 

gabinetów lekarskich w bud. Nr. 30 S.P.Z.O.Z w Szczecinku”.  

 

1.3. Określenia podstawowe w ST 
 

 Są zgodne z obowiązującymi normami oraz wytycznymi technicznymi i 

odbioru instalacji centralnego ogrzewania. 

 

2.WYMAGANIA OGÓLNE 
 

2.1.Dokumentacja robót  
Dokumentację robót stanowią: 
m) Dziennik budowy(korespondencji), prowadzony i przechowywany zgodnie z 

wymaganiami Prawa 

Budowlanego oraz Warunkami Specjalnymi, 

n) pozwolenie na budowę(jeśli wymagane) 

o) projekt budowlany dostarczony przez Inwestora oraz jego modyfikacje (jeśli 
wystąpią), 
p) książka obmiarów, 

q) korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

na budowie, 

 j)   protokoły prób i badań, 

q) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń,  
r) dokumentacja powykonawcza,  

s) instrukcje obsługi i eksploatacji,  

t) dokumenty rozliczenia finansowego robót. 

 

2.2.Książka obmiarów 
 

Książka obmiarów prowadzona jest przez Wykonawcę. Zapisywane w niej są 
wszystkie dane dotyczące ilości robót wykonywanych narastająco i w okresie 

rozliczeniowym. Ilości sprawdzane i potwierdzane są przez Inspektora Nadzoru. 



                                                                          

Forma i sposób prowadzenia Książki obmiarów uzgodniona będzie pomiędzy 

Inspektorem Nadzoru a wybranym w przetargu Wykonawcą. 
 

2.3.Dziennik budowy (korespondencji) 
 

 Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym 

przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i 

wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy 

aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco 

i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz 

stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 

stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 

pozostawiając pustych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający 

wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy 

powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno 

wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 

informacje: 

 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych 

w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające 

wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 

wynikających z warunków klimatycznych;  

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem 

przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika 

budowy przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i 

akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego 

realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 



                                                                          

przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje 

stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez 

przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 

2.4.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 

oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 

żądanie. 
 
2.5.Materiały  

Materiały muszą spełniać wymogi określone w Dokumentacji 

Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst 

jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6). 

 

2.6. Odbiory 
Należy wyszczególnić dwa rodzaje odbioru, wynikające z technologii i 

organizacji prowadzenia budowy, są to:  

- próba ciśnieniowa na zimno  

- próba ciśnieniowa na gorąco 

Z czynności odbiorowych powinien być sporządzony protokół, podpisany 

przez wszystkich członków komisji. 

 

3.0.OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 
 

3.1. INSTALACJA C.O. 
 Instalacja centralnego ogrzewania jest zasilana istniejącym węzłem c.o.   

Gałązki grzejnikowe zaprojektowano z rur jak instalacja istniejąca. 

Instalację grzejnikową przewidziano do wymiany z zastosowaniem grzejników 

kompaktowych typu K (zasilane z boku) w wersji higienicznej- w gabinetach 

lekarskich. Grzejniki dostarczane są w komplecie z odpowietrznikiem i korkiem. Dla 

grzejników dobrano zawory termostatyczne typu RA-N dn 15mm z nastawą wstępną. 
W pomieszczeniu recepcji istniejący grzejnik należy przenieść ze ściany zewnętrznej 

na ścianę wewnętrzną wg rysunku, pomieszczenie socjalne należy zdemontować 
istniejący grzejnik żeliwny i zamontować grzejnik panelowy trzy płytowy o 

wymiarach 33/600/1400 z zasilaniem bocznym, w pomieszczeniu zabiegowym 

rezygnuje się z jednego grzejnika drugi wymienia na panelowy wersja higieniczna 

33/600/1400 zasilanie boczne.    

 Regulację wydajności grzejników przewidziano za pomocą głowic 

termostatycznych typu RA 2994, które należy zamontować przy każdym z grzejników. 

W celu umożliwienia odcięcia i opróżnienia grzejnika bez spuszczania wody z całego 

zładu na gałązkach powrotnych z grzejników zaprojektowano zawory powrotne typu 

RLV (bez nastawy wstępnej).  



                                                                          

Instalację wykonać wg wytycznych „Warunki Techniczne Wykonania i 

Odbioru Instalacji Ogrzewczych” Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego 

Techniki Instalacyjnej „INSTAL”. 

 
 

4.0. MATERIAŁY I UZBROJENIE  
 

4.1.Wymagania ogólne dotyczące materiałów  
  Wszystkie materiały zakupione muszą być u renomowanych producentów, 

posiadających atesty na swoje wyroby, gwarantujących najwyższą jakość.  
    Materiały muszą być fabrycznie nowe, przetestowane (niedopuszczalne jest 

stosowanie materiałów w fazie prób i jako prototypy).  

Do budowy c.o. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych posiadających atesty na swoje wyroby wydane przez odpowiednie 

Instytuty badawcze.  
Przed zastosowaniem danego wyrobu Wykonawca musi uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru. 

     Materiały muszą spełniać wymogi określone w Dokumentacji Projektowej, 

Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; 

Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6). 

 
 
5. SPRZĘT  

Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy (uzależniony od potrzeb i 

przyjętej technologii robót): 

- Samochód dostawczy do 0,9t, 

- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 

-  Żuraw okienny przenośny 0,15t 

Sprzęt przeznaczony do prac demontażowych, montażowych i środki 

transportu muszą być w pełni sprawne, dostosowane do technologii i warunków 

wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 

na budowie. 

 

6.TRANSPORT  
6.1.Rury stalowe instalacji grzewczych  
6.1.1.Składowanie, transport, przenoszenie wyrobów 
 Należy je chronić przed uszkodzeniami, pochodzącymi od podłoża, na 

którym są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania 

niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 

 Rury w prostych odcinkach – składować na równym podłożu, na 

przekładkach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1m i w odstępach 1 do 2 

m. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach 

i 2 m dla rur o większych średnicach, (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią 
inaczej). 

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie 

jest to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny 

znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach 

transportowych. 



                                                                          

 Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zgniecenia, itp.) – w miarę możności przechowywać i 

transportować w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczać do zrzucenia 

elementów. 

 Niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek po podłożu. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z 

płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesi na 

wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury 

załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 

średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". 

Przy transporcie rur stalowych należy zachowywać następujące wymagania: 

-     przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, 

przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach 

ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, na platformie samochodu 

rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o 

szerokości, co najmniej 10 cm i grubości, co najmniej 2,5 cm, ułożonych 

prostopadle do osi. Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 

m, rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie 

tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może 

przekraczać 1m.  

 

6.4. Armatura i uzbrojenie instalacji centralnego ogrzewania  
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, z 

zachowaniem obowiązujących przepisów transportowych.  

Armatura transportowana luzem musi być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewłaściwym 

zabezpieczeniem. 

Armatura drobna transportowana luzem (kurki, itp.) musi być pakowana w 

skrzynie, kartony lub pojemniki. 

 Grzejniki i armatura powinny być transportowane w oryginalnych 

opakowaniach producenta 
 

7.WYKONANIE ROBÓT  
7.1. Wymagania ogólne  

Instalacja centralnego ogrzewania powinna zapewnić obiektowi możliwość 
spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:  

- bezpieczeństwa konstrukcji 

- bezpieczeństwa pożarowego  

- bezpieczeństwa użytkownika  

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska  

- ochrony przed hałasem i drganiami  

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród  

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem przy spełnieniu we 

właściwym zakresie wymagań przepisów techniczno– budowlanych, zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, co umożliwi jej prawidłowe funkcjonowanie. 



                                                                          

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji  

projekt  organizacji  i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 

jakich będzie wykonana instalacja c.o. 

 

7.2. Roboty przygotowawcze 
Kierownik robót sanitarnych powinien wytyczyć projektowaną oś przewodów i 

zaznaczyć ją na posadzce i ścianach. Osie te należy wyznaczyć w sposób trwały i 

widoczny. 

 

7.3. Roboty montażowe dla instalacji centralnego ogrzewania  
7.3.1 Warunki ogólne 

 Instalacja centralnego ogrzewania powinna być wykonana zgodnie projektem 

oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - 

budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 

7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw 

udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, 

przebudowy i zmianie użytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia jak wyżej 

spełnienie wymagań wymienionych wyżej jest możliwe także w inny sposób, 

stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo - 

rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim 

Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, 

odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. 

 Instalacja centralnego ogrzewania powinna być wykonana zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego 

użytkowania, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu 

budowlanego dla tej instalacji (przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu 

użytkowania, oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów 

techniczno - budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania 

obiektów budowlanych). 

 
7.3.2 Prowadzenie przewodów instalacji grzewczych  

Instalacje grzewcze w budynku powinny być wykonana zgodnie z 

opracowanym projektem technicznym. 

a) Sposób prowadzenia przewodów powinien zapewniać właściwą kompensację 
wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), możliwość 
wykonania izolacji cieplnej i zabezpieczenia przed dewastacją (dotyczy to w 

szczególności przewodów z tworzyw sztucznych i miedzi). 

b) Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) 

należy 

wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się 
przewodu w przegrodzie. Przestrzeń pomiędzy tuleją, a przewodem należy wypełnić 
materiałem plastycznym lub elastycznym, niepowodującym uszkodzenia przewodu. 

W tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. 

c) Przy doborze średnic przewodów wraz z armaturą należy kierować się 
regułą, 
że prędkość przepływu wody nie może przekroczyć granicy bezszumnego działania 



                                                                          

instalacji i nie może wywoływać erozji przewodów. 

     d) Zaleca się stosowanie następujących kryteriów przyjmowania obliczeniowej 

prędkość 
       przepływu wody: 

 

- w przewodach poziomych rozdzielczych prędkość, przy której wartość 
jednostkowego oporu liniowego nie przekracza około 100 Pa/m, 

- w  pionach   prędkość   ta   powinna   wynikać   z   zasady   tak   zwanej w 

gałązkach grzejnikowych prowadzonych ze spadkiem, przy niezgodności 

kierunków przepływu  wody  i   powietrza,  prędkość   przepływu  wody  nie  

powinna  być   większa niż 0,2 m/s, 

- w przewodach poziomego rozprowadzenia mieszkaniowego układanych bez 

spadków, wykonanych z rur o małych średnicach (tzw. mikroprzewodów), 

obliczeniowa prędkość przepływu wody powinna zapewnić ich samoodpowietrzenie. 

Przyjmuje się, że prędkość ta nie powinna być mniejsza niż 0,4 m/s. 
 
 
7.3.2.3 Rozprowadzenie do grzejników 
a) Prowadzenie czynnika grzejnego, między pionem i grzejnikami, może zostać 
wykonane: 

- jeżeli każdy grzejnik zasilany jest bezpośrednio z pionu: za pomocą gałązek 

grzejnikowych, 

- jeżeli czynnik grzejny doprowadzony jest do mieszkania (lokalu) jednopunktowo: 
 

- albo od rozdzielaczy w mieszkaniu (lokalu) parami gałązek (zasilającą i 

powrotną) oddzielnie do każdego grzejnika, 

-   albo   parą  przewodów,   do   których   grzejniki   przyłączone   są  gałązkami   

zasilającą i powrotną. 
b) Jeżeli grzejnik przyłączony jest do poziomych przewodów rozprowadzających, 

mogą one być układane bez spadków. Obliczeniowa prędkość przepływu wody 

w tych przewodach. Przy takim rozwiązaniu w opisie technicznym do dokumentacji 

należy umieścić zapis, że: 

- odpowietrzenie poziomych przewodów rozprowadzających nastąpi albo do pionu 

albo do grzejnika (grzejnik lub armatura grzejnikowa musi być wyposażony w 

odpowietrznik miejscowy), 

- jeżeli zaistnieje konieczność odwodnienia poziomych przewodów 

rozprowadzających, 

 można opróżnić je z wody przedmuchując sprężonym powietrzem. 

c) Poziome przewody rozprowadzające układane pod podłogą pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi powinny być zabezpieczone przed stratami ciepła w taki 

sposób, aby nad tymi przewodami temperatura powierzchni podłogi nie przekraczała 29 

°C (porównaj PN-N-08013). 

 
7.3.2.4 Gałązki grzejnikowe 
a) Jeżeli grzejnik zasilany jest bezpośrednio z pionu gałązkami grzejnikowymi, to 

tylko gałązki wykonane z rury stalowej mogą być prowadzone w sposób 

nieosłonięty od grzejnika do pionu. W przypadku, gdy długość gałązki 

przekracza 1,5 m, należy przytwierdzić ją do przegrody uchwytem w połowie 

długości. 

b) Jeżeli gałązki grzejnikowe wykonane są z materiału nieodpornego na 

uszkodzenia 

mechaniczne, to powinny być skierowane od grzejnika do najbliższej 



                                                                          

przegrody, gdzie w bruździe lub osłonie, zabezpieczone od uszkodzeń 

zewnętrznych, doprowadzone będą do przewodów zasilającego i powrotnego. 

Na przykład: przy grzejniku przyłączonym górą i dołem, od grzejnikowego 

zaworu kątowego i grzejnikowej złączki kątowej - gałązki grzejnikowe 

skierowane do bruzdy w ścianie; przy grzejniku przyłączonym od dołu – gałązki 

grzejnikowe skierowane od armatury grzejnikowej do bruzdy w ścianie lub do rury 

osłonowej w warstwach podłogi albo za osłonową listwę przypodłogową. 
c) W instalacjach z odpowietrzeniami u wierzchołków pionów, gałązki łączące 

grzejniki 

z pionami należy montować ze spadkiem nie mniejszym niż 2%: dla gałązki 

zasilającej w kierunku od pionu do grzejnika, dla gałązki powrotnej w kierunku od 

grzejnika do pionu. 
d) Jeżeli grzejniki w instalacji wyposażone są w indywidualne odpowietrzniki, 

gałązki 

łączące grzejniki z pionami można prowadzić poziomo, a nawet w szczególnych 

przypadkach dopuszcza się prowadzenie obu gałązek ze spadkiem w kierunku 

pionu. 
e) Długość w poziomie gałązki łączącej grzejnik z pionem nie powinna być 

mniejsza niż 0,5m. 

 
7.3.3. Odpowietrzenie i odwodnienie 
a) Każda instalacja centralnego ogrzewania, niezależnie od przyjętego systemu, 

powinna być zaprojektowana tak, żeby istniała możliwość jej odpowietrzenia 

przy napełnianiu instalacji wodą, usuwania powietrza z wody w czasie 

eksploatacji instalacji i doprowadzania powietrza przy spuszczaniu wody. 
b) W instalacjach centralnego ogrzewania należy stosować odpowietrzenia 

miejscowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02420. 

c) Dla umożliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich jej najniższych 

punktach zaprojektowano armaturę spustową o średnicy nie mniejszej niż 15 

mm ze złączką do węża. Armaturę spustową należy także zaprojektować przy 

armaturze odcinającej na odgałęzieniach, na rozdzielaczach oraz przy 

armaturze odcinającej piony lub grupy pionów. 
d) Woda usuwana z opróżnianej instalacji powinna być gromadzona w 

retencyjnym zbiorniku wody znajdującym się w źródle ciepła. Najkorzystniej, 

jeżeli woda usuwana jest bezpośrednio do zbiornika, wykonanego z materiału 

odpornego na korozję (tworzywa sztucznego). W przypadku, jeżeli usuwanie 

bezpośrednie do zbiornika retencyjnego nie jest możliwe, należy przewidzieć 
zbiorniki przenośne, które umożliwią zebranie wody usuwanej armaturą spustową 
i przelanie jej bez zanieczyszczenia do zbiornika retencyjnego. 

 

 
7.3.5. Uchwyty 
  Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna 

zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i 

ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 

budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy 

stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania 

przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

Maksymalny rozstaw podpór rurociągów: 



                                                                          

φ64 – 3,75m 

φ54 – 3,50m 

φ42 – 3,0m 

φ35 – 2,75m 

φ28 – 2,25m 

φ22 – 2,0m 

φ18 – 1,5m 

φ15 – 1,25m 

 
7.3.6. Tuleje ochronne 
-Przejścia przewodów przez stropy lub ściany wykonywać w tulejach ochronnych.  

-Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.  

-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 1 cm, przy przejściu przez strop. 

-Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm 

z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej 

posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. 

-Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 

materiałem trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym 

jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 

ścinających.  

-W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 

-Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą 
przesuwną tego przewodu. 

 

7.4.Przyłączanie grzejników 
a) Przyłączenie grzejnika należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta 

grzejnika. 

 
7.4.1. Kryteria i wymagania dotyczące stosowania grzejników z różnych 
materiałów 

a) Grzejniki w wodnej instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano zapewniając 

spełnienie wymagania norm, odpowiednio: PN-B-02414 (instalacje sytemu 

zamkniętego z przeponowym naczyniem wzbiorczym), PN-B-02416 (instalacje 

systemu zamkniętego przyłączone do sieci ciepłowniczej), PN-B-02413 (instalacje 

systemu otwartego)  

b) Przy projektowaniu grzejników stalowych (płytowych i członowych), aluminiowych 

i miedzianych należy w opisie technicznym zastrzec przestrzeganie warunków 

technicznych stosowania dotyczących tych grzejników. Zakres i warunki stosowania 

grzejników miedzianych odpowiadają wymaganiom sformułowanym dla rur 

miedzianych. 

c) Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania wyposażonych w grzejniki 

stalowe lub grzejniki aluminiowe może być wyłącznie wymiennikowy węzeł cieplny 

lub kotłownia lokalna. Zaleca się, żeby moc tego źródła ciepła nie była większa od 0,5 

MW.  

Moc cieplna źródła ciepła zasilającego instalację może przekraczać tę wartość w 

instalacji centralnego ogrzewania systemu zamkniętego, w której nie tylko: 

- przestrzegane są wymagania PN-C-04607 w zakresie dotyczącym jakości wody i 



                                                                          

zabezpieczeń antykorozyjnych 

- spełnione są wymagania norm: PN-B-02414, PN-B-02420 (w zakresie 

odpowietrzeń miejscowych), 

- poszczególne gałęzie poziomych przewodów rozdzielczych wyposażone są w 

armaturę odcinającą i armaturę spustową, umożliwiające czasowe odłączenie ich 

od instalacji i opróżnienie z wody 

- zastosowane są szczelne elementy i urządzenia (jak np. armatura i hermetyczne 

pompy obiegowe), lecz także wykwalifikowany nadzór eksploatacyjny zapewni, że 

roczne ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej nie przekroczą 2 % pojemności 

zładu instalacji.  

d) Grzejniki stalowe można instalować w instalacjach centralnego ogrzewania systemu 

zamkniętego z przewodami z rur miedzianych pod warunkiem, że podczas 

projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji przestrzegane będą wymagania 

norm PN-B-02414, PN-B-02420 i PN-C-04607. 

Korzystne jest, aby dla pozostałych elementów takiej instalacji, jeżeli nie są 
wykonane z miedzi, projektowane były następujące przykładowe rozwiązania: 

- rozdzielacze: z mosiądzu, stali odpornej na korozję lub tworzywa sztucznego, 

- pompy obiegowe: hermetyczne z wirnikiem ze stali odpornej na korozję lub 

tworzywa sztucznego, 

      -    naczynia wzbiorcze przeponowe typu workowego, 

      -     kotły żeliwne opalane gazem lub olejem opałowym. 

W miejscach, gdzie w instalacji centralnego ogrzewania wymagana jest przekładka 

dielektryczna (pomiędzy miedzią i innym materiałem), można na przykład stosować 
taśmę teflonową. 

e) Grzejniki aluminiowe nie mogą być montowane w instalacjach centralnego 

ogrzewania z rur miedzianych, chyba, że jest stosowany inhibitor korozji dopuszczony 

do tego typu rozwiązania. 

f) Należy unikać projektowania w jednej instalacji centralnego ogrzewania grzejników 

aluminiowych i grzejników z innych metali (dopuszcza się zastosowanie do 15 % 

grzejników stalowych). 

g) W przypadku łączenia grzejników aluminiowych z armaturą mosiężną należy 

stosować taśmę teflonową lub inne szczeliwo o właściwościach dielektrycznych. Nie 

należy stosować szczeliwa konopnego. 

 
7.4.2. Wsporniki i uchwyty grzejnikowe 
a) Grzejniki stalowe lub żeliwne grzejniki członowe należy ustawiać na wspornikach 

i przymocowywanych dodatkowo do ściany uchwytach. Jeden wspornik powinien 

przypadać na nie więcej niż 5 członów grzejnika żeliwnego lub nie więcej niż 7 

członów grzejnika stalowego, lecz nie mniej niż dwa wsporniki i jeden uchwyt na 

grzejnik. Wyjątek stanowią grzejniki składające się z 2 członów, dla których 

należy przewidzieć jeden wspornik i jeden uchwyt. 

b) Mocowanie innych grzejników należy przewidzieć zgodnie z instrukcją 
producenta. 

c) Mocowanie wsporników i uchwytów grzejnikowych powinno być przewidziane w 

sposób trwały. W przypadkach ścian lekkich, na przykład gipsowo-kartonowych, 

dopuszcza się stosowanie wsporników przymocowanych śrubami przelotowymi z 

szerokimi podkładkami. 

 
7.5. Armatura 

7.5.1. Podział ogólny 



                                                                          

Armatura stosowana w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania dzieli się na 

następujące grupy: 

- armatura regulacyjna, ręczna lub automatyczna, przewodowa i grzejnikowa (w 

tym armatura regulacyjna mogąca być jednocześnie armaturą odcinającą, 
ewentualnie zaopatrzoną w armaturę spustową i pomiarową) oraz armatura 

regulacyjna jako elementy wykonawcze regulatorów temperatury i przepływu, 

- armatura odcinająca, 

- armatura odpowietrzająca, 

- armatura spustowa. 

 

7.5.2. Armatura regulacyjna przewodowa 

a) Armatura regulacyjna przewodowa powinna zapewnić prawidłowy rozdział 

czynnika grzejnego między wszystkie obiegi zładu w warunkach obliczeniowych, 

przez wydławienie zbędnych nadwyżek ciśnienia czynnego w poszczególnych 

obiegach, zgodnie z ustaleniami projektowymi. Zapewnia to armatura 

przewodowa ręcznej regulacji - armatura przelotowa z podwójną regulacją 
stosowana u podstawy pionów lub na gałęziach instalacji. 

b) W instalacji centralnego ogrzewania z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi 

 zaleca się stosować regulatory różnicy ciśnienia bezpośredniego działania (bez 

energii pomocniczej), typu nadmiarowo - upustowego, montowane w przewodach 

obejściowych. Regulatory stosuje się na poszczególnych gałęziach instalacji, 

rozdzielaczach strefowych lub pojedynczych pionach. 

      Potrzeba stosowania regulatorów zdecentralizowanych oraz ich rozmieszczenie są 
uzależnione od rozległości instalacji centralnego ogrzewania, a zwłaszcza od 

wysokości strat ciśnienia w poziomych przewodach rozdzielczych.  

     Jako kryterium można przyjąć nie przekraczanie deklarowanej przez producenta 

granicy bezszumnej pracy zaworu termostatycznego na poziomie 25 dB(A). 

     W odniesieniu do regulatorów upustowych należy kierować się wskazówką, że 

maksymalna deklarowana przez producenta przepustowość regulatora nie powinna 

być mniejsza od obliczeniowego strumienia wody w regulowanym obiegu. 

c) W przypadkach wykorzystywania pomp obiegowych wyposażonych w układ 

automatycznej regulacji prędkości obrotowej sterowany elektronicznym 

przetwornikiem różnicy ciśnienia, należy stosować zdecentralizowane regulatory 

różnicy ciśnienia typu dławiącego, montowane w przewodach instalacyjnych 

zasilającym lub powrotnym. W takim przypadku stosowanie centralnego 

regulatora różnicy ciśnienia jest zbędne. 

d) Armatura regulacyjna może pełnić rolę armatury odcinającej, jeżeli jest do tego 

konstrukcyjnie przystosowana. 

 

7.5.3. Armatura regulacyjna grzejnikowa 

a) Armatura regulacyjna grzejnikowa jest podstawowym organem miejscowej 

regulacji 

mocy cieplnej grzejnika w instalacji centralnego ogrzewania. Powinna ona 

zawierać: 
- element dławiący umożliwiający hydrauliczną regulację 1-go stopnia, zwaną także 

regulacją wstępną, montażową lub trwałą, 
- element nastawczy umożliwiający regulację 2-go stopnia, zwaną także regulacją 

eksploatacyjną lub bieżącą. 
b) Armaturę regulacyjną grzejnikową stanowi: 



                                                                          

- zawór grzejnikowy z regulacją poprzez wybór nastawy wstępnej, 

- grzejnikowy zawór powrotny odcinająco – spustowy  

- ręczny zawór odpowietrzający 

c)   Zawór grzejnikowy jest zaworem termostatycznym. 

d)  Termostatyczny zawór grzejnikowy jest automatycznym regulatorem temperatury 

pomieszczenia.  Termostatyczny zawór grzejnikowy składa się z dwóch 

podstawowych zespołów: 

- zespołu sterującego (głowicy termostatycznej) zawierającego między innymi 

następujące podstawowe elementy: czujnik, element wykonawczy, zadajnik, 

- zespołu wykonawczego (zaworu grzejnikowego) zawierającego między innymi 

element nastawczy (grzybek współpracujący z gniazdem zaworu) zapewniający 

automatyczną bieżącą (eksploatacyjną) regulację hydrauliczną pracy grzejnika 

(regulacja 2-go stopnia). 

e)  Grzejnikowy   zaworów   termostatyczny   powinien    spełniać   wymagania   

normy 

     PN-M-75010(EN215). 

 

7.5.4. Armatura regulacyjna jako elementy wykonawcze regulatorów 
temperatury i przepływu 

Armatura ta stanowi, jako organy wykonawcze, integralną część układów 

automatycznej regulacji pracy instalacji centralnego ogrzewania oraz ewentualnie jej 

poszczególnych gałęzi, stref i innych obiegów, w celu zapewnienia właściwych 

parametrów zasilania całej instalacji i każdego grzejnika w warunkach wahań 

obciążenia cieplnego. 
a) W instalacjach centralnego ogrzewania mogą być stosowane następujące 

rodzaje 

tej armatury: 
 

- armatura przelotowa dławiąca, 

- armatura dwudrogowa mieszająca i rozdzielcza, 

-   armatura czterodrogowa mieszająco-rozdzielcza (stosowana np.  przy niektórych 

typach  kotłów na paliwo płynne). 

7.5.5. Armatura odcinająca  

a) Armaturą odcinającą w instalacji centralnego ogrzewania mogą być 
grzybkowe 

zawory odcinające skośne lub proste, zasuwy i kurki kulowe. 
b) Armatura odcinająca montowana u podstawy pionu lub na gałęzi powinna 

być 
montowana w takim położeniu, aby przy napełnianiu instalacji woda napływała 

„pod grzybek". 
 

7.5.6. Armatura odpowietrzająca 

Jako armaturę odpowietrzającą można stosować: 
- automatyczne odpowietrzniki pływakowe z zaworami odcinającymi, 

- odpowietrzniki grzejnikowe, 

- odpowietrzniki w grzejnikowych zestawach przyłącznych, 

- ręczne zawory odpowietrzające, na przykład kurki kulowe. 

Nie zaleca się stosowania automatycznych odpowietrzników grzejnikowych z 

pęczniejącymi podkładkami, ze względu na niekorzystne doświadczenia 



                                                                          

eksploatacyjne w warunkach krajowych. 

 

7.5.7. Armatura spustowa 

Armatura spustowa powinna być zamontowana w sposób umożliwiający 

gromadzenie bez zanieczyszczenia wody usuwanej z instalacji, bezpośrednio w 

zbiorniku retencyjnym lub w zbiornikach pośrednich, na przykład w przenośnych 

zbiornikach wykonanych z materiału niepowodującego wtórnego zanieczyszczenia 

wody. 

 

7.6. Montaż armatury 
 Armatura   powinna   odpowiadać   warunkom   pracy   (ciśnienie,   temperatura)   
instalacji, w której jest zainstalowana. 
-  Przed    instalowaniem    armatury    należy    usunąć    z    niej    zaślepienia    i    

ewentualne zanieczyszczenia. 

-  Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana 

tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 

-  Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub 

konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub 

innych trwałych  podparć, zgodnie z projektem technicznym 

 

7.7. Mocowanie przewodów 
a) Trwałość instalacji centralnego ogrzewania, szczególnie, jeżeli jest ona 

wykonana z rur z tworzywa sztucznego, w znacznym stopniu zależy od 

prawidłowego zastosowania i rozmieszczenia uchwytów mocujących. Do 

mocowania przewodów z tworzyw sztucznych być używane uchwyty z tworzywa 

sztucznego. W przypadku stosowania obejm stalowych, pomiędzy obejmą a 

przewodem należy umieścić na całym obwodzie przekładkę ochronną np. z 

gumy lub taśmy z miękkiego PVC. Do mocowania przewodów miedzianych 

można używać obejm z miedzi lub jej stopów. 
b) Armatura przewodowa może wymagać uchwytów lub obejm zapewniających 

obustronne usztywnienie, tak, aby moment sił powstający na przykład przy jej 

obsłudze był przenoszony przez mocowanie na przegrodę, a nie na rurociąg. Tego 

rodzaju mocowanie staje się punktem stałym przewodu, co należy uwzględnić w 

projektowaniu. 

 

7.8. Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia roboczego 
a) Zabezpieczenie instalacji przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia 

roboczego powinno odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm: PN-B-

02413, PN-B-02414, PN-B-02415 i PN-B-02416. 
 Elementy związane z zabezpieczeniem instalacji centralnego ogrzewania 

takie jak: naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa, rury bezpieczeństwa i 

inne powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, przepisów i 

wymaganiom Urzędu Dozoru Technicznego, (jeżeli tym wymaganiom 

podlegają). 
b) Dla instalacji centralnego ogrzewania korzystne jest zabezpieczenie z naczyniem 

wzbiorczym przeponowym według wymagań normy PN-B-024149. 

c) Stosowanie zabezpieczenia według wymagań normy PN-B-02413 z naczyniem 

wzbiorczym otwartym należy ograniczyć, na przykład do zabezpieczania 

instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych, z grzejnikami żeliwnymi. W 

tym przypadku otwarte naczynie wzbiorcze może stanowić zabezpieczenie 



                                                                          

przed przekroczeniem jednocześnie dopuszczalnego ciśnienia i dopuszczalnej 

temperatury. 

d) Rura wzbiorcza naczynia wzbiorczego przeponowego, bez względu na miejsce 

lokalizacji naczynia, powinna być połączona z przewodem, w którym 

przepływa całkowity strumień czynnika grzejnego krążącego w instalacji, z 

którą to naczynie współpracuje. 

 

7.9.  Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury 
      W związku ze stosowaniem w instalacjach centralnego ogrzewania: 

- materiałów, których dopuszczalna temperatura stosowania może być znacznie 

niższa niż 100 °C, 

- obliczeniowych temperatur zasilenia niższych niż 100 °C, nawet dla instalacji 

grzejnikowych, 

- zabezpieczenia z naczyniem wzbiorczym przeponowym, w którym zawór 

bezpieczeństwa zapewnia jedynie nieprzekraczanie dopuszczalnego ciśnienia, należy, 

jeżeli zaistnieje potrzeba, zaprojektować w źródle ciepła (węźle cieplnym lub 

kotłowni) zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury dopuszczalnej dla 

najsłabszego elementu zasilanej przez to źródło instalacji. 
-  

7.10. Woda w instalacji centralnego ogrzewania 
 Każda instalacja centralnego ogrzewania, w celu osiągnięcia oczekiwanej 

trwałości, musi mieć zapewnioną jakość wody obiegowej odpowiednią dla 

zastosowanych w niej materiałów kontaktujących się z wodą instalacyjną. Powinna, 

więc spełniać wymagania normy PN-C-04607. Straty wody w instalacji w ciągu 

roku powinny być możliwie najmniejsze (zaleca się nie więcej niż 2 % pojemności 

zładu). 

 
7.11. Zabezpieczenie instalacji przed korozją i innymi uszkodzeniami 

7.11.1 Zabezpieczenie instalacji przed korozją od strony wewnętrznej 
a) Zabezpieczenie instalacji przed korozją od strony wody instalacyjnej zapewnia 

się 
w przypadkach podanych w normie PN-C-04607, która uwzględnia jakość 
wody służącej do napełniania i uzupełniania instalacji, system instalacyjny 

(otwarty - zamknięty) oraz zastosowane materiały przewodów i urządzeń 
instalacyjnych. Zabezpieczenie to przeprowadza się poprzez wprowadzenie do 

wody instalacyjnej inhibitorów korozji, dostosowanych do materiałów 

przewodów i urządzeń stykających się z wodą instalacyjną  
a) W instalacjach małych o mocy cieplnej do 30 kW dopuszcza się zaniechanie 

montowania zbiornika retencyjnego i wodomierza, jakkolwiek ich stosowanie 

jest zawsze zalecane. 
 

7.11.2.Zabezpieczenie instalacji przed zewnętrzną korozją, uszkodzeniem lub 
degradacją 

a) W celu zabezpieczenia przewodów i innych stalowych elementów instalacji 

centralnego ogrzewania przed korozją zewnętrzną, elementy instalacji znajdujące 

się w pomieszczeniach suchych i o wilgotności normalnej powinny być 
zabezpieczone pokryciami malarskimi. Elementy instalacji znajdujące się w 

pomieszczeniach o wilgotności podwyższonej lub w pomieszczeniach, w 

których mogą występować agresywne składniki powietrza, należy pomalować 



                                                                          

odpowiednimi powłokami odpornymi na warunki środowiska. Wytyczne ogólne 

podane są w normach PN-H-97053 i PN-H-97070. 
b) Przewody miedziane w instalacji centralnego ogrzewania, bez względu na 

sposób ich prowadzenia (na wierzchu, w bruzdach itp.), nie wymagają 
specjalnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Jednak w bruzdach zaleca się 
stosowanie rur w otulinach. 

c) Stosując przewody z tworzywa sztucznego, ulegającego degradacji pod 

wpływem 

długotrwałego działania promieni ultrafioletowych, należy wymagać przestrzegania 

odpowiedniego harmonogramu budowy, aby zapewnić, że przewody po 

ułożeniu zostaną niezwłocznie ukryte lub przynajmniej zaizolowane w celu 

uniknięcia wpływu promieniowania słonecznego. 
d) Trasy i sposób mocowania przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi 

należy projektować w taki sposób, aby ograniczyć do minimum możliwość ich 

uszkodzenia w czasie budowy i w eksploatacji. 
 
7.12.  Zabezpieczenie przed przenoszeniem hałasu 
a) W instalacji centralnego ogrzewania wodnego występują dwie drogi 

przenoszenia hałasu: 

- drogą materiałową, to znaczy przenoszenie dźwięku przez przewody i miejsca ich 

bezpośredniego, sztywnego zetknięcia z konstrukcją budynku, 

- drogą wodną, to znaczy przenoszenie dźwięku przez wodę zawartą w rurach. 

       Obie drogi są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ następuje przenoszenie dźwięku z 

       Przewodów do wody i odwrotnie. 
      Zastosowanie w instalacji centralnego ogrzewania przewodów z rur stalowych 

cienkościennych, z tworzywa sztucznego lub miedzi ma zasadniczy wpływ na 

obniżenie poziomu hałasu powstającego w instalacji dzięki mniejszej 

chropowatości, powierzchni wewnętrznej przewodów i kształtek, a w przypadku 

przewodów z rur miedzianych dodatkowo dzięki wymaganym ograniczeniom 

prędkości przepływu ze względu na ich erozję. 
c)  Stosowanie uchwytów mocujących z tworzywa sztucznego lub obejm z 

przekładką elastyczną ogranicza przenoszenie drgań drogą materiałową. Podobny 

efekt uzyskuje się poprzez projektowanie przejść rur przez przegrody budowlane w 

tulejach, przy wypełnieniu przestrzeni pomiędzy rurą i tuleją materiałem elastycznym. 
Zastosowane jako izolacja cieplna otuliny ograniczają równocześnie przenoszenie 

hałasu. 

 
7.13.  Izolacja cieplna 
7.13..1 Przewody instalacji centralnego ogrzewania powinny być izolowane tak, aby 

ich straty ciepła miały pomijalny wpływ na bilans cieplny pomieszczeń, przez które są 
poprowadzone. 

 7.13.2 Sposób określania grubości izolacji cieplnej jak również wymagania dla 

niej podaje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 W przypadku przewodów i armatury w bruzdach ściennych i stropowych, 

rozdzielaczy oraz przyłączy grzejnikowych o długości nie większej niż 8m 

(rozumianej jako łączna długość przewodu zasilającego i powrotnego) grubości 

warstw izolacji cieplnej mogą być mniejsze o połowę. 
      Przy wyborze grubości izolacji cieplnej przewodów o nieznormalizowanych 



                                                                          

średnicach nominalnych należy za podstawę przyjmować średnicę zewnętrzną. 
      Wymagania nie dotyczą przewodów instalacji centralnego ogrzewania w 

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gdy na zyski ciepła od tych 

przewodów użytkownik może wywierać wpływ za pomocą urządzeń regulacyjnych. 

      Przy materiałach izolacyjnych o innej przewodności cieplnej niż przyjęta, grubości 

warstw izolacyjnych należy przeliczać, stosując uznane metody, np. zawartą w 

normie PN-B-02421. 

 
8.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
8.1 Badanie instalacji 
Czynności wspólne 

1)  Podstawowymi czynnościami dla wszystkich instalacji są sprawdzenie zgodności 

wykonania z projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz przepisami prawa 

budowlanego; 

2)   sprawdzenie zgodności parametrów pracy urządzeń i instalacji z projektem; 

 sprawdzenie czy zamontowane urządzenia posiadają wymagane dopuszczenia, 

sprawdzenie głośności instalacji, 

opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

 

8.2 Instalacje i urządzenia grzewcze - wymagania wspólne 
8.2.1 Napełnianie wodą 

1) napełnianie i uruchamianie instalacji i sieci ogrzewczej powinno być prowadzone 

zgodnie z ustaleniami instrukcji eksploatacji dotyczącej napełniania i 

uruchamiania instalacji i sieci; 

2) w czasie napełniania należy w szczególności kontrolować szczelność rurociągów i 

wyposażenia oraz prawidłowość działania urządzeń zabezpieczających, 

odwadniających i odpowietrzających,  

3) przed przystąpieniem do napełniania należy dokonać oględzin obejmujących 

sprawdzenie prawidłowości zamknięcia armatury odcinającej w poszczególnych 

odcinkach instalacji, 

4) napełniać wodą należy: 

a) przy węzłach cieplnych zasilanych wodą z sieci miejskich wodą powrotną (z 

wyjątkiem przypadków, gdy instalacja odbiorcza wykonana jest z rur miedzianych), 

b) w pozostałych przypadkach wodą posiadająca parametry określone 

w PN-C-04507:1993. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania 

i badania jakości wody, 

c) podłączenie wody pitnej do instalacji wody grzejnej może się odbywać tylko 

poprzez zawór przepływów zwrotnych. 

 

8.2.2 Próby 
 Próby powinny być prowadzone zgodnie z postanowieniami rozdziału 11 

Badania odbiorcze. Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych. Zeszyt 6 wydany w 2002 r. przez Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej w Warszawie. 

Po wykonaniu robót montażowych instalacji c.o. należy wykonać badanie 

szczelności urządzeń za pomocą p r ó b  c i ś n i e n i o wych w stanie zimnym oraz w 

stanie gorącym. 

1) Na zimno: 



                                                                          

Parametry i czas próby na zimno powinny być zgodne z tabelami nr 9, 10 i 11 

zamieszczonymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Warunki te zależą od rodzaju materiału, z którego jest 

wykonana instalacja i od temperatury roboczej czynnika grzejnego. Po 

przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną powinien być sporządzony 

protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane 

badanie, oraz wykazujący wynik badania.  

W celu wykonania próby wodnej należy: 

- napełnić instalację wodą, po uprzednim jej przepłukaniu, 

- podwyższyć ciśnienie do żądanego ciśnienia próbnego, 

- obserwować wskazówkę manometru przez 20 minut. 

Jeżeli w tym czasie wskazówka nie spadnie o jedną działkę elementarną, przy 

czym: 

- przy zakresie manometru 0-10 kG/cm2 (0-0,1 MPa) działka elementarna 

wynosi  

            0,1 kG/cm2 (0,01 MPa), 

- przy zakresie manometru powyżej 10 kG/cm2 (1 MPa) — 0,2 kG/cm2 (0,02 

MPa),oraz nie stwierdzi się roszenia rur i wydostawania kropli wody na 

połączeniach, szwach i spoinach, wynik próby wodnej należy uznać za dodatni.  

2) Na gorąco: 
Po wykonaniu próby w stanie zimnym trzeba wykonać próby w stanie 

gorącym. W tym celu należy: 
 -  ogrzewać instalację co. do temperatury najwyższej przyjętej w obliczeniach, 
utrzymać ciśnienie przyjęte w obliczeniach i utrzymywać ją przez 72 godziny  
- uruchomić pompę (w instalacji pompowej), następnie należy ochłodzić instalację do 
temperatury otoczenia i ponownie ogrzać do temperatury jak na początku próby. 

W tym czasie należy sprawdzać szczelność instalacji i jej oprzyrządowania oraz 

urządzeń ogrzewczych. Wodę w instalacji należy tak podgrzewać, aby przyrost 

temperatury nie był wyższy niż 1 °C na minutę i nie większy niż 30 °C na godzinę. 
Wyniki próby należy uznać za dodatnie, jeżeli w czasie utrzymania najwyższej 

temperatury nie stwierdzono przecieków, roszenia, trwałych odkształceń i innych 

uszkodzeń. 
Wzór protokółu odbioru technicznego-częściowego instalacji grzewczej stanowi 

załącznik nr 8, a odbioru końcowego nr 9. 

Po pozytywnym wyniku z przeprowadzonych prób szczelności i odbiorze 

technicznym wykonawca wypełnia protokół odbioru instalacji c.o.. 

   Dokumentacja odbiorowa pozostaje w aktach właściciela (administratora) 

budynku. 

   Inwestor zgłasza fakt przekazania instalacji c.o. do użytkowania do 

właściwego terenowego urzędu (rejonowego, miejskiego) i przekazuje wypełniony 

dziennik budowy oraz protokół odbioru instalacji. 

 

8.3. Badania wykonania połączeń (rozłącznych i nierozłącznych) rurociągów 
powinny obejmować: 
a) kontrolę zgodności kształtu i stanu powierzchni końcówek łączonych rurociągów z 

wymaganiami technologii wykonania połączeń określonego typu, 

b) kontrolę wykonania poszczególnych faz połączenia oraz zgodność i kompletność za 

stosowanych akcesoriów do połączenia z wymaganiami szczegółowej instrukcji 

wykonania połączenia, 

c) badania kompletnego połączenia rurociągu powinny być zgodne z wymaganiami 

odpowiednich norm lub szczegółowych instrukcji opracowanych w oparciu o badania 



                                                                          

typu danego połączenia. 

 

8.4. Ocena wyników badań. 
- Wyniki badań odbiorczych należy uznać za pozytywne, jeżeli wykazują spełnienie 

wszystkich wymagań technicznych określonych warunkami technicznymi i innymi 

dokumentami przywołanymi. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 

należy wykonać poprawki lub uzupełnienia i przeprowadzić ponowne badania. Przy 

ponownych badaniach należy zwrócić uwagę, aby poprawa właściwości konkretnego 

elementu (naprawa) nie spowodowała naruszenia innych własności wcześniej 

ocenionych pozytywnie. 

 
9.0 OBMIAR ROBÓT 
9.1 Wewnętrzna instalacja grzewcza 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru 

powykonawczego instalacji grzewczych. Obmiar ten powinien być wykonany w 

jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu w tym np.: 

f) długość przewodu należy mierzyć w metrach wzdłuż jego osi,  

g) do ogólnej długości rurociągów wlicza się długości rur przyłączeniowych do 

grzejników (gałązki), armaturę łączoną na gwint i łączniki  

h) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej 

średnicy, 

i) do długości rurociągów nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłużek i urządzeń 
j) całkowita długość rurociągu przy próbach instalacji c.o. na gorąco stanowi sumę 
długości rurociągów zasilających i powrotnych w ogrzewaniach wodnych a w 

ogrzewaniach parowych suma długości rurociągów zasilających i kondensacyjnych  

k) pozostałe elementy i urządzenia instalacji c.o. oblicza się w sztukach,  

kompletach lub w jednostkach podanych przy poszczególnych pozycjach 

kosztorysowych 

 

10.0 ODBIÓR ROBÓT 
10.1 Odbiór robót instalacji grzewczej 

Po pozytywnym wyniku z przeprowadzonych prób szczelności i odbiorze 

technicznym wykonawca wypełnia protokół odbioru instalacji c.o.. 
Dokumentacja odbiorowa pozostaje w aktach właściciela (administratora) 

budynku. 
Inwestor zgłasza fakt przekazania instalacji c.o. do użytkowania do właściwego 

terenowego urzędu (rejonowego, miejskiego) i przekazuje wypełniony dziennik 
budowy oraz protokół odbioru instalacji. 

Po wykonaniu robót montażowych instalacji c.o. należy wykonać badanie 

szczelności urządzeń za pomocą prób ciśnieniowych w stanie zimnym oraz w stanie 

gorącym. 
W celu wykonania próby wodnej należy: 

- napełnić instalację wodą, po uprzednim jej przepłukaniu, 
- podwyższyć ciśnienie do żądanego ciśnienia próbnego, 
- obserwować wskazówkę manometru przez 20 minut. 

Jeżeli w tym czasie wskazówka nie spadnie o jedną działkę elementarną, przy 
czym: 

- przy zakresie manometru 0-10 kG/cm2 (0-0,1 MPa) działka elementarna 
wynosi  
            0,1 kG/cm2 (0,01 MPa), 

- przy zakresie manometru powyżej 10 kG/cm2 (1 MPa) — 0,2 kG/cm2 (0,02 



                                                                          

MPa),oraz nie stwierdzi się roszenia rur i wydostawania kropli wody na połączeniach, 
szwach i spoinach, wynik próby wodnej należy uznać za dodatni. 

Po wykonaniu próby w stanie zimnym trzeba wykonać próby w stanie 
gorącym. W tym celu należy: 
 -  ogrzewać instalację co. do temperatury najwyższej przyjętej w obliczeniach, 
-  otrzymać ciśnienie przyjęte w obliczeniach, 
-  uruchomić pompę (w instalacji pompowej), następnie należy ochłodzić instalację do 
temperatury otoczenia i ponownie ogrzać do temperatury jak na początku próby. 

Wyniki próby należy uznać za dodatnie, jeżeli w czasie utrzymania najwyższej 
temperatury nie stwierdzono przecieków, roszenia, trwałych odkształceń i innych 
uszkodzeń. 
Wyżej omówione próby przeprowadza się w czasie odbioru technicznego c.o., który 
może być: 
a) częściowy odbiór techniczny tych elementów, które podlegają zakryciu przed 
całkowitym zakończeniem montażu lub odbiór urządzeń o.c. w części budynku, 
b) końcowy odbiór techniczny po zakończeniu montażu, rozruchu i regulacji całej 
instalacji. 

Do przeprowadzenia odbioru technicznego powinny być przygotowane 
następujące dokumenty: 

      -     zatwierdzony projekt instalacji,  
-     protokół wykonania płukania urządzenia c.o., 
-     protokół regulacji c.o., 
-   książeczki spawaczy, o ile wykonywano spawanie przewodów pracujących pod 
dużym ciśnieniem. 

W czasie trwania odbioru należy sprawdzić, czy: 

a) przewody poziome wodne są ułożone ze spadkiem co najmniej 3%o (zaleca się 
spadek 5%o) w kierunku kotłowni oraz mają zapewnione odpowietrzenie i 
odwodnienie; odległość przewodów od ściany dla średnicy rur do 40 mm wynosi 3 
cm, a odległość przewodów od ściany dla średnicy rur od 40 mm — 5 cm; przejścia 
przez ściany i stropy są zmontowane w tulejach, umożliwiających swobodne 
przesuwanie się rury wskutek wydłużenia cieplnego 
e) piony i gałązka — piony są prowadzone w bruzdach o wymiarach 14X14 cm z 

zachowaniem równoległości przewodów, przy odległości 80 mm między nimi (dla 
średnicy do 40 mm); piony z poziomami są łączone za pomocą odsadzek 
zapewniających elastyczność połączenia; gałązki mają spadek 2°/o w kierunku 
grzejnika (zasilająca) i w kierunku pionu (powrotna) dla ogrzewania wodnego; w 
ogrzewaniu parowym spadek wynosi 2% w kierunku od grzejnika do pionu dla 
gałązki pary i kondensatu, 

f) przewody poziome zasalające i powrotne są otulone izolacją ciepłochronną, 
zabezpieczoną przed jej odpadaniem i wykruszaniem i są pomalowane zależnie od 
rodzaju i temperatury czynnika grzejnego, 

g) zabezpieczenie urządzeń c.o. jest zgodne z omówionymi zasadami  

Szczegółowe wymagania i badania techniczne przy odbiorze instalacji c.o. 
określono w normie. 

 
11.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
11.1 Wewnętrzna instalacja grzewcza 

Na cenę wykonanej i odebranej instalacji centralnego ogrzewania powinny się 
składać następujące elementy: 

- dostawa materiałów 

- roboty przygotowawcze 

- montaż przewodów instalacji centralnego ogrzewania 

- montaż armatury dla instalacji centralnego ogrzewania 



                                                                          

- badania szczelności instalacji centralnego ogrzewania 

- uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania 

- próby instalacji centralnego ogrzewania 

 

12.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
12.1 Normy 

PN EN 442-1:1999 - Grzejniki - Część 1: Wymagania i warunki 

techniczne PN EN 442-2:1999 - Grzejniki - Część 2: Moc cieplna i 

metody badań 

PN EN 834:1999 - Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła 

przez  grzejniki - Przyrządy zasilane energią elektryczną 

PN EN 835:1999 - Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła 

przez grzejniki - Przyrządy bez zasilania energią elektryczną działające na zasadzie 

parowania dyfuzyjnego 

PN EN 10204+A1:1997 - Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontrolnych 

PN EN ISO 6946:1997 - Elementy budowlane i części budynku - Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła - Sposób obliczeń 

PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie - 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na 

gwincie - Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-B-01400:1984 - Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach 

PN-B-01421:1990 - Ciepłownictwo - Terminologia 

PN-B-01430:1990 - Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania - 

Terminologia 

PN-B-01706+A1:1999 - Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 

PN-B-02023:1993 - Izolacja cieplna - Warunki wymiany ciepła i właściwości 

materiałów - Słownik 

PN-B-02025:1999 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych 

PN-B-02151/02:1987 - Akustyka budowlana -  Ochrona przed hałasem  w budynkach 

- Dopuszczalna wartość poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-B-02370:1969 -  Kubatura budynków - Zasady obliczania 

PN-B-02402:1982 - Ogrzewnictwo – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 

budynkach 

PN-B-02403:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

PN-B-02413:1991 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu otwartego – Wymagania 

PN-B-02414:1999  - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – 

Wymagania 

PN-B-02415:1991 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych – Wymagania 

PN-B-02416:1991 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych – 

Wymagania 



                                                                          

PN-B-02419:1991 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań  
wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych –  Badania 

PN-B-02420:1991 - Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych –

Wymagania 

PN-B-02421 -  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń - Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo - Obliczanie zapotrzebowania na ciepło 

pomieszczeń o kubaturze do 600 m 

PN-B-10400:1964 - Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

powszechnym – Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-C-04601:1985 - Woda do celów energetycznych - Wymagania i badania jakości 

wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych 

PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania-Wymagania i badania jakości 

wody  

PN-H-74244:1979 - Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogólne wymagania i badania 

PN-H-83131/01:1990 - Ochrona przed korozją - Malowanie konstrukcji stalowych - 

Ogólne Wytyczne 

PN-H-97053:1979 - Ochrona przed korozją - Pokrycia lakierowe - Wytyczne ogólne  

PN-H-97070:1979 - Rurociągi - Zasady obliczeń strat ciśnienia 

PN-M-75003:1990 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania 

i Badania 

PN-M-75009:1991 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne 

- Wymagania i badania 

PN-M-75010:1990 - Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania 

PN-M-75011:1990 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Termostatyczne 

zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 Mpa - Wymiary przyłączeniowe 

PN-N-08013:1985 - Ergonomia - Środowiska termiczne umiarkowane - Określanie  

 wskaźników PMV, PPD i wymagań dotyczących komfortu termicznego 

PN-ISO 8501-1:1996 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie 

skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych po 

całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok  

PN-ISO 850l-l/Adl:1998 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie 

skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych po 

całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok (Dodatek Adl)  

PN-90/B-01421 - Ciepłownictwo. Terminologia  

UWAGA:  należy   sprawdzić,    które    z    Polskich   Norm    aktualnie    

wprowadzone    są do obowiązkowego stosowania. 

 

10.2 Przepisy związane  
[1]Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 

109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268) 

[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

14.12.1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 15/99 poz. 140) 

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.10.1998 



                                                                          

r. w sprawie wzoru książki obiektu budowlanego i sposobu jej prowadzenia 

(Dz.U. Nr 135/098 poz. 882) 

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 

r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 

(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 

[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11.08.2000 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, 

obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i 

eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U. Nr 

72/00 poz. 845) 

[6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12.10.2000 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w 

obrocie ciepłem (Dz.U. Nr 96/00 poz. 1053) 

[7] Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21.09.1992 r. w 

sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 

74/92, poz 366) 

[8] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.09.2000 r. w sprawie warunków, jakim 

powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w 

kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy 

Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 82/00 poz. 937) 

[9] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom 

II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady. Warszawa 1988 r. 

[10] Wymagania techniczno - ruchowe dla armatury regulacyjnej c.o. Wojciech 

Kołodziejczyk. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej „Instal". Warszawa, 1988 r. 

[11] Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. 

Wojciech Kołodziejczyk. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa. 

Warszawa, 1992 r. 

[12] Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kołodziejczyk. 

Arkady. Warszawa, 1985 r. 

[13] Pomiary zużycia ciepła w budynkach. Wojciech Kołodziejczyk. Centralny 

Ośrodek Informacji Budownictwa. Warszawa, 1993 r. 

 [14] Warunki techniczne wykonawstwa i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, grzewczej, gazowej i klimatyzacji. 

Warszawa 1994 

[15] Centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda w domach jednorodzinnych. 

Poradnik. Wydanie II. Ośrodek Informacji „Technika Instalacyjna w 

Budownictwie". Warszawa 1995 r. 

 
 


