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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót instalacyjnych w Domu Ludowym w Pustej Woli w zakresie:
- instalacji centralnego ogrzewania.
- instalacji gazowej.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Techniczne
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie nowych instalacji:
- instalacji centralnego ogrzewania.
- rozbudowy instalacji gazowej
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
 montaż rurociągów.
 montaż armatury odcinającej, regulacyjnej i odpowietrzającej.
 montażu urządzeń grzejnych
 regulacja działania instalacji.
1.4. Określenia podstawowe
Instalacja centralnego ogrzewania: układ połączonych przewodów, źródła ciepła,
armatury odcinającej, regulacyjnej,
odpowietrzającej i urządzeń grzejnych służących
do ogrzania poszczególnych pomieszczeń budynku
do temperatury wymaganej Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r „W sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie” (Dz.U. z 15.06.2002 r).
Instalacja gazowa:

układ połączonych przewodów z uzbrojeniem służących do
doprowadzenia gazu z sieci zewnętrznej do odbiorników gazowych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
♦ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z:
◊ dokumentacją projektową,
◊ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r „W sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.
(Dz.U. z 15.06.2002 r).
Tytuł: Dom Ludowy w Pustej Woli
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◊ specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy prawa budowlanego oraz wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL:
Zeszyt 6 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” W-wa
maj 2003 r.
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.
♦ Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych
materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o
zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi j.w. Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji.
2. MATERIAŁY.
2.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i SST.
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Projektanta o swoim
wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału. Materiały te i urządzenia nie mogą
mieć gorszych parametrów jak zastosowane w Dokumentacji Technicznej.
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien
przedstawić do akceptacji Projektanta materiał z innego źródła.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody
projektanta i inspektora nadzoru.

2.2. Wymagania szczegółowe.
2.2.1. Przewody
A. Instalację c.o. wykonać z rur i kształtek miedzianych łączonych na lut twardy,
z projektowaną armaturą łączyć za pomocą łączników z końcówkami gwintowanymi

B. Rozbudowę instalacji gazowej wykonać z rur stalowych przewodowych dla mediów palnych
wg PN-EN 10208-1:2000 .
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Rury o klasie wymagań „A“ lub rur stalowych bez szwu precyzyjnych wg. PN-EN 10305-1:2003
łączonych przez spawanie elektryczne . Do budowy instalacji zastosowane będą łuki gięte (bez
fałdów) i kolana wg. PN-EN 10210.
Dostarczone na budowę rury i kształtki powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz,
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.
2.2.2. Wyposażenie instalacji gazowej
Instalacja gazowa ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą i przybory gazowe.
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych
Zastosowana w instalacji armatura musi posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.2.3. Elementy instalacji centralnego ogrzewania.
Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe PURMO z
podłączeniem dolnym, grzejniki musza odpowiadać wymogom PN-H-83131/01:1990
Centralne ogrzewanie- Grzejniki- Ogólne wymagania i badania.
Zastosowane zawory termostatyczne zawory grzejnikowe musza odpowiadać wymogom
PN-M-75010: 1990 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
Jako źródła ciepła zastosować:
 kotły gazowe dla c.o. grzewcze wiszące dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania (o
nominalnej mocy cieplnej 24 kW) prod. Termet typ GCO-DP-21-03
ze sterownikiem pokojowym.
 odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do kotłów przewodami koncentrycznymi
dwupłaszczowymi przewodami powietrzno-spalinowymi średnicy 125/80 wykonanych z blachy
nierdzewnej.
3.0. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca przystępujący do prac montażowych wymienionych w p.1.3 zobowiązany jest do
używania jedynie z takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Ponadto sprzęt jest
pełnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowiązującym zarówno przy wykonywaniu robót
montażowych jak i przy transporcie materiałów z magazynu przyobiektowego do strefy
montażowej.
3.2. Sprzęt wymagany do wykonania robót montażowych.
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wewnetrznych winien wykazać się
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość
robót:
- Samochód dostawczy do 0.9 t
- Spawarka elektryczna
- Acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy z palnikiem do lutowania.
- obcinarka do rur
Tytuł: Dom Ludowy w Pustej Woli
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giętarka do rur
gwintownica ręczna lub mechaniczna

4.0 TRANSPORT l SKŁADOWANIE.
4.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i , poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego w terminie przewidzianym kontraktem
4.2. Transport materiałów.
4.2.1. Rury
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
4.2.2. Grzejniki, kotły c.o.
Transport grzejników i kotła c.o. powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się
transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie
powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników
luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Grzejniki, kotły i pomocnicze do ich montażu materiały należy przechowywać w wydzielonych
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych.
4.2.3. Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę,
łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach
zamkniętych w pojemnikach.
4.2.4. Elementy wyposażenia
Transport elementów wyposażenia do przyborów gazowych powinien odbywać się krytymi
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w
pojemnikach.
5.0. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne.
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane instalacje sanitarne
w budynku.
5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty,
wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur, armatury, przyborów i innego wyposażenia pękniętych lub
w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
5.3. Roboty montażowe.
5.3.1. Instalacji c.o.
5.3.1.1. Montaż rurociągów z rur miedzianych.
Kolejność wykonywania robót:
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
- przecinanie rur,
- założenie tulei ochronnych,
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
- wykonanie połączeń.
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku
źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Na dłuższych odcinkach
prostych stosować kompensatory mieszkowe.
Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6+8 mm od
grubości ściany lub stropu.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-5-20 mm, przy czym na
każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do
rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów.
5.3.1.2. Montaż grzejników
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni
ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej
110 mm.
Tytuł: Dom Ludowy w Pustej Woli
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Kolejność wykonywania robót:
wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,
wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
zawieszenie grzejnika,
podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać,
grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w
inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane
dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu
złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące
powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.
5.3.1.3. Montaż armatury i osprzętu
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych,
zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą pasty
uszczelniającej.
Kolejność wykonywania robót:
- sprawdzenie działania zaworu,
- nagwintowanie końcówek,
- wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem
uszczelniającym,
- skręcenie połączenia.
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu,
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś
przewodu.
Zawory na pionach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-B-02420: jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrzników automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy Valvex,
zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod
zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy, np. firmy Perfexim Ltd
Montaż kotła gazowego zgodnie z DTR producenta. Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany
zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.3.3. Instalacji gazowej
5.3.3.1. Montaż rurociągów z rur stalowych
Kolejność wykonywania robót:
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
Tytuł: Dom Ludowy w Pustej Woli
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przecinanie rur,
założenie tulei ochronnych,
ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
wykonanie połączeń.

Do wykonania instalacji gazowej należy użyć rur stalowych czarnych bez szwu
∅n 25 (33.7x2.3 wg PN-EN 10208-2+AC, ∅n 20 (26.9 x2.3), ∅n 15 (21.3 x2.3) wg PN-84/H74220 (Rury stalowe bez szwu ciagniobe i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia) .
Połaczenie poszczególnych odcinków rur należy wykonać przez spawanie i zabezpieczyć przed
korozją.. Przewody instalacji należy prowadzić na powierzchni ścian, Przy przejściach przez
przeszkody konstrukcyjne (ściany) przewody prowadzić w rurach ochronnych,które powinny
wystawać po 3 cm z każdej strony przegrody. Przewody na ścianach mocować za pomocą
haków lub uchwytów rozmieszczonych w odległości 1.5 - 2,0 m.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących
wyposażenie budynku ( CO, wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej, telefonicznej itp.) należy
lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonanie prac
konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości co
najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej
krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej
o 20 mm.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6+8 mm od
grubości ściany lub stropu. Całość robót instalacyjnych należy wykonać zgodnie z
postanowieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktry z dnia 12.04.2002 r /Dz.U.nr 75/2002
poz.690 „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowani”..
5.3.3.2. Montaż armatury i odbiorników gazu
Montaż armatury i odbiorników gazu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.
5.4. Próby, odbiory i uruchomienie instalacji.
5.4.1. Instalacji c.o.
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część)
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy
instalację napełnić mieszanką wody i glikolu w stosunku 1:1.
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej
powyżej 0°C.
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym
13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać
10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie
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z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6 , tzn.
ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby
szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej
wartości 12 barów.
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 minut trwania próby
nie stwierdzono przecieków, roszenia i spadku ciśnienia w instalacji
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy
najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczających parametrów obliczeniowych.
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.
5.4.2. Instalacji gazowej.
Po sprawdzeniu szczelności instalacji przez wykonawcę, winien nastąpić ostateczny komisyjny
odbiór szczelności instalacji przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu. Instalację należy uznać
za szczelną jeśli wytworzone ciśnienie 0,1 MPa pozostanie w ciągu 30 minut niezmienione.
6. 0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i instalacji
gazowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm.
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL:
Zeszyt 6 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” W-wa, maj 2003r.
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zos tato spełnione, należy
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie.
7.0. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową instalacji jest 1 metr (m) rury, dla każdego typu, średnicy. Jednostką obmiarową
dla zaworów odcinających i regulacyjnych, armatury czerpalnej, przyborów i urządzeń sanitarnych,
przyborów gazowych jest l komplet (kpl) zamontowanego urządzenia dla każdego typu..
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (odbiory częściowe).
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W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory częściowe:
- przejścia dla przewodów przez ściany (umiejscowienie i wymiary otworów)
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
8.3. Odbiór końcowy.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego
odbioru technicznego instalacji sanitarnych w budynku.
A. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie
wykonywania robót,
b) Dziennik budowy,
c) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiałów),
d) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
e) protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
B. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
a) zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
b) protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek.
c) aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupełnienia).
d) protokoły stwierdzające dokonanie ruchu próbnego poszczególnych instalacji.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI.
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej
OST-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9.0.
Płatność za metr bieżący poszczególnych instalacji należy przyjmować zgodnie z obmiarem,
atestami wbudowanych materiałów .
Płatność za wbudowane zawory odcinające i regulacyjne, armaturę czerpalną przybory i urządzenia
sanitarne, przybory gazowe należy przyjmować zgodnie z obmiarem na podstawie ilości
wbudowanych szt. (kpl.).
10.0. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Polskie normy.
[1] PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".
[2] PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".
[3] PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych
systemów ciepłowniczych. Wymagania".
[4] PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.
Wymagania".
[5] PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania
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i badania".
[6] PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".
[7] PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania".
[8] PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
[9] PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)".
[10] PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze".
[11] PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące
jakości wody".

10.2. Przepisy związane.
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 15.06.2002r)
[13] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemysłowe. wyd. Arkady 1987 r
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