
 

         SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   

       WEWNĘTRZNEJ  INSTALACJI C.O. Kod CPV: 45331100-7  

        Instalowanie centralnego ogrzewania 

WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

występujących przy montażu instalacji c.o., związanych z wykonaniem nowej instalacji CO 

mieszkaniu /pustostanie /w Bielsku-Białej przy Ul.Barlickiego 22/10. 

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów 

kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została 

podana w tytule dokumentacji. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 

• Instalacja c.o. grzejnikowa 

• Elementy wspomagające wentylację grawitacyjną 

• Powietrzno-spalinowy układ odprowadzenia spalin 

1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki 

dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

2.2. INSTALACJA  CO. 

2.2.1    Rury Prestabo łączone na zaciski lub  rury miedziane łączone na lut mięki. 

2.2.1 Grzejniki stalowe płytowe typu  COMPACT  , z podłączeniem dolnym lub bocznym wraz z 

            kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem, 

2.2.2 Grzejnik łazienkowy typu STANDARD , z podłączeniem dolnym . 

2.2.3 Zawór termostatyczny kątowy lub prosty DN15 typu RTD-N, z nastawą wstępną, głowica          

termostatyczna typu RTD (dla zaworów RTD-N), zawór odcinający grzejnikowy kątowy DN15 typu 

RLV z nastawą wstępną i funkcją opróżniania wody z grzejnika . 

2.2.4 Kocioł kondensacyjny gazowy wiszący 2- funkcyjny o mocy  24,0 KW. 

2.3       POWIETRZNO-SPALINOWY SYSTEM  ODPROWADZENIA SPALIN 

2.3.1 Przewód powietrzno spalinowy z bl. nierdzewnej Fi 125/80 mm  . 

2.3.2  Ustnik z parasolem  Fi 125mm 

2.3.3  Wyczystka.  



2.3.4 SPRZĘT

Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej c.o. Wykonawca powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem 

najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie instalacji z rur stalowych na zaciski.  

3. TRANSPORT 

 Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4. WYKONYWANIE ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

4.2. INSTALACJA CO. 

• Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, 

armatury i urządzeń, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. 2, oraz „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, tom II „Instalacje sanitarne 

i przemysłowe” dla robót nie objętych nowymi warunkami technicznymi (...) COBRTI Instal. 

• Poszczególne elementy instalacji montować zgodnie z instrukcjami producentów. 

• Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu 

zamontowanych urządzeń c.o. co do ich zgodności z dokumentacją. 

• Badanie szczelności na zimno. Badanie szczelności na ciśnienie 0,4 MPa należy 

przeprowadzić przed wykonaniem izolacji termicznej. 

• Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu 

pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po 

uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. Próbę szczelności zładu na 

gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych 

parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 

Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień 

oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne 

usterki należy usunąć. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje 

przecieków ani roszenia, a przy ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń 

• W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulacje i pomiary urządzeń. 

• Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z 

naniesieniem rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania. 

• Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej 

akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale 

co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna 

towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, 

proponowana technologia budowy - niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót. 

6.3 Badania prowadzone przez Zamawiającego. 

6.4 Certyfikaty i deklaracje. 

6.5 Dokumenty budowy. 



7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Zasady obmiaru robót. 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór częściowy: 

Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu 

robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po 

przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w 

dzienniku budowy. 

8.2     Odbiór  końcowy: 

a) przy odbiorze końcowym sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną 

po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych lub innych warunków technicznych. 

b) przy odbiorze urządzenia instalacji c.o. należy przedłożyć protokoły odbioru i prób 

           szczelności. 

c) w szczególności należy skontrolować: 

• użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 

• prawidłowość wykonania połączeń, 

• jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 

• wielkość spadków przewodów, 

• odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych, 

• prawidłowość wykonania odpowietrzników i punktów spustowych, 

• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

• prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 

• jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, 

• zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres 

dokumentacji. Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

NORMY: 

PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 

PN-92/M-34031 Rurociągi stalowe pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 

WARUNKI TECHNICZNE: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 



Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.09.1992 r. w sprawie wymagań, 

jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 

zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 05.12.1992 r.) wraz ze zmianami. 

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych. Wyd. I., maj 2003 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK,  

Warszawa 1996. 

Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń


