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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ,  INSTALACJI CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ OLEJOWĄ 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią olejową 
oraz instalacji wentylacji mechanicznej dla projektowanej rozbudowy ośrodka zdrowia o 
gabinety rehabilitacyjne  - Cisek  dz.nr 2715/9,  2688/1 k.m. 9. 
 
1.2.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
KaŜdy z oferentów zobowiązany jest do zapoznania się z projektem technicznym oraz z 
przedmiarem robót. 
 
1.3.  Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią olejową , 
instalacji wentylacji mechanicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niŜej wymienionych robót: 
W zakresie instalacji centralnego ogrzewania: 

•  montaŜ grzejników, 
•  montaŜ rurociągów, 
•  montaŜ armatury, 
•  montaŜ urządzeń kotłowni, 
•  montaŜ zbiorników olejowych oraz instalacji paliwowej do kotła, 
•  badania instalacji, 
•  wykonanie izolacji termicznej. 

W zakresie instalacji wentylacji: 
•  montaŜ kanałów, 
•  montaŜ urządzeń, 
•  wykonanie izolacji termicznej, 
•  regulacja działania instalacji oraz pomiary. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1 Dziennik budowy 

• opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący 
do notowania zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.2 InŜynier 
• osoba prawna lub fizyczna, w tym równieŜ pracownik Zamawiającego, wyznaczona 

przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07, 07. 1994r. Prawo 
budowlane - InŜynierem określa się Inspektora Nadzoru – koordynatora). 



1.4.3 Kierownik budowy 
• osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.4 Kosztorys ślepy 

• wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

1.4.5 Materiały 
• wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 

projektową specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 
1.4.6 Odpowiednia zgodność 

• zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.7 Polecenie InŜyniera 
• wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

1.4.8 Projektant 
• uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.9 Rysunki i opisy techniczne 
• część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
• w części opisowej podane są cechy obiektu nie widoczne w części rysunkowej, 

oraz podane są wymagania dotyczące parametrów technicznych, wymagania 
wytrzymałościowe, polecani producenci elementów i urządzeń. 

1.4.10 Zadanie budowlane 
• część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca oddzielną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-budowlanych. 

1.4.11 Księga obmiaru 
• akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez InŜyniera. 

 
1.5. Ogólne wymagania. 

•  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane,  
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBTRI 
Instal zeszyt nr 6, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych” COBTRI Instal zeszyt nr 5, 

•  Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku moŜliwości ich uzyskania – przez inne 
materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy 
realizować zgodnie z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych” COBTRI Instal zeszyt nr 6, “Warunkami technicznymi wykonania i 



odbioru instalacji wentylacyjnych” COBTRI Instal zeszyt nr 5, Polskimi Normami 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 
2. MATERIAŁY 
• Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. 
•  Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muzą 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. 

 
CPV 45331100-7- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
CPV-45331110-0 – INSTALOWANIE KOTŁÓW  
 

2.1.  Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotł owni ą: 
2.1.1. Przewody 

• przewody instalacji c.o.  i gałązek grzejnikowych będą wykonane z rur miedzianych 
łączonych przez lutowanie,   

• przewody instalacji paliwowej wykonać z rur miedzianych, 
•  Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 

bez widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
2.1.2. Grzejniki. 

•  Jako elementy grzejne instalacji naleŜy stosować grzejniki stalowe płytowe z 
podłączeniem bocznym lub dolnym. 

2.1.3. Armatura. 
• Grzejniki typu VK zasilane od dołu naleŜy wyposaŜyć w głowice termostatyczne 

UNI LH produkcji Oventrop lub innej firmy oraz podwójne kurki kulowe Multiflex F 
wraz z złaczką zaciskową. 

• W kotłowni c.o. stosować zawory odcinające kulowe oraz inną armaturę np. zawory 
bezpieczeństwa, zwrotne itp.  

2.1.4. Urządzenia kotłowni c.o. 
� kocioł olejowy z palnikiem olejowym oraz zasobnikiem c.w.u. o pojemności 150 l i 

automatyką typu LSL-UB 20 C produkcji BROETJE, 
� pompa obiegowa instalacji c.o. 
� zbiorniki olejowe CoeX firmy ROTH, 

2.1.5. Izolacja termiczna 
• Izolację rurociągów c.o. naleŜy wykonać z otulin z pianki polietylenowej, 
•  Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL 

• Nie przewiduje się izolacji termicznej dla gałązek grzejnikowych  
 
CPV-45331200-8 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
2.2. Instalacja wentylacji: 
2.2.1. Przewody.  

•  Przewiduje się do zabudowy sieć kanałów i kształtek okrągłych z blachy stalowej 
ocynkowanej typu SPIRO wg KB. 

•  Podłączenia do skrzynek rozpręŜnych anemostatów oraz odcinki do wentylatorów 
dachowych dopuszcza się wykonać za pomocą kanałów elastycznych 

•  Dostarczone na budowę przewody i rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i 
wewnątrz, bez widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

 



2.2.2. Elementy nawiewno-wywiewne. 
• Dla nawiewu i wywiewu z pomieszczeń przewiduje się zabudowę anemostatów 

wentylacyjnych okrągłych KN/KE produkcji BERLINER LUFT . 
 

2.2.3. Elementy sieci kanałów 
• Przepustnice ręczne 
• Czerpnia ścienna, 
• Tłumiki hałasu, 
• Króćce elastyczne do centrali wentylacyjnej  

 
2.2.4. Urządzenia 

• Centrala nawiewno-wywiewna z recyrkulacją produkcji PROVENT typu MISTRAL 
650  o wydalności V=650 m3/h, 

• Wentylator dachowy kanałowy K160M prod. SYSTEMAIR, 
• Wentylatory ścienne EDM oraz EBB produkcji VENTURE INDUSTRIES, 
• Automatyka urządzeń wentylacyjnych – kompletna dostawa z centrali, 

 
2.2.5. Izolacja termiczna 

• Całość kanałów prowadzonych wewnątrz budynku na poddaszu nieogrzewanym 
zaizolować termicznie wełną typu Lamela grubości 5 cm w płaszczu z folii 
aluminiowej.  

•  Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. 
 

3.     SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 
 
4.     TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
4.1.  Rury. 
 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. Wyładunek rur w 
wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 
umoŜliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin 
metalowych lub łańcuchów. 
 
 
 
4.2. Armatura. 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
naleŜy składować w magazynach zamkniętych. Armatura powinna być dostarczona w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze naleŜy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w pojemnikach. 
 
4.3. Izolacja termiczna. 
 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych, powinny być przewoŜone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.  



 Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
4.4. Urządzenia kotłowni c.o. oraz instalacji wentylacji mechanicznej 
Wszystkie urządzenia: kocioł c.o. pompy obiegowe, zbiorniki olejowe, naczynie typu 
Reflex, centrala wentylacyjna, wentylatory przeznaczone do wykonania instalacji  powinny 
być przewoŜone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. NaleŜy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
5.1. Instalacja centralnego ogrzewania  i kotłowni olejowej 

 
5.1.1. MontaŜ rurociągów. 

•  Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL: 
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 

•  Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 
(moŜliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

•  Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 
ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 

•  Kolejność wykonywania robót: 
-  wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
-  wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
-  przecinanie rur, 
-  załoŜenie tulei ochronnych, 
-  ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
-  wykonanie połączeń. 
•  Rurociągi poziome naleŜy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% 

w kierunku źródła ciepła 
•  W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 

Ŝadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 
naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być 
większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody 
określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających i omurować zaprawą ognioochronną. 
 

5.1.2. MontaŜ grzejników. 
•  Grzejniki montowane przy ścianie naleŜy ustawić w płaszczyźnie równoległej do 

powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna 
wynosić co najmniej 110 mm. 

•  Kolejność wykonywania robót: 



-  wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów 
-  wykonanie otworów i osadzenie uchwytów 
-  zawieszenie grzejnika 
-  podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi 
•  Grzejniki naleŜy montować w opakowaniu fabrycznym. JeŜeli instalacja 

centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac 
wykończeniowych, lub by go osuszyć, grzejnik powinien być zapakowany. JeŜeli 
opakowanie zostało zniszczone, grzejnik naleŜy w inny sposób zabezpieczyć prze 
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 Ŝadne napręŜenia. Niedopuszczalne 
są działania mogące spowodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki 
lakierniczej. 

 
5.1.3. MontaŜ armatury i osprzętu. 

•  Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń 
gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. Uszczelnianie tych połączeń wykonać 
za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 

•  Kolejność wykonywania robót: 
-  sprawdzenie działania zaworu, 
-  nagwintowanie końcówek 
-  wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 
-  skręcenie połączenia 
•  Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim 

połoŜeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowej, 
przechodzącej przez oś przewodu. 

•  Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki naleŜy umieszczać w 
miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

•  Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie 
miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, np. firmy SPIROTOP 
lub firmy TACO, z zaworem stopowym, montowanym w najwyŜszych punktach 
instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym naleŜy zamontować zawór 
kulowy. 
 
 
 

5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji. 
•  Instalacja przed zakryciem bruzd i pracami posadzkarskikmi oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
•  Przed przystąpieniem do badania szczelności naleŜy instalację podlegającą próbie 

(lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po 
zakończeniu płukania naleŜy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej 
z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji 
COBRTI-INSTAL. 

•  Instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 
•  JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności naleŜy 

przeprowadzić dla kaŜdego zładu oddzielnie. 
•  Badania szczelności instalacji na zimno naleŜy przeprowadzać przy temperaturze 

zewnętrznej powyŜej 0 °C. 



•  KaŜdy 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 naleŜy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal zeszyt nr 6, tzn. ciśnienie robocze 
powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niŜ 4 bary. Ciśnienie podczas próby 
szczelności naleŜy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego 
maksymalnej wartości 12 barów. 

•  Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na 
bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0.1 bara. Powinien on być umieszczony w 
moŜliwie najniŜszym punkcie instalacji. 

•  Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 20 min. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia. 

•  Z próby ciśnienia naleŜy sporządzić protokół. 
•  Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności naleŜy przeprowadzić próbę na 

gorąco, lecz nie przekraczając parametrów obliczeniowych. 
•  Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona, co najmniej 72-godzinną 

pracą instalacji. 
 

5.1.5. MontaŜ urządzeń 
• MontaŜ urządzeń kotłowni wykonany powinien być zgodnie z instrukcją montaŜu 

podaną przez producenta, 
• Zasilanie elektryczne pomp powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów 

wirników, 
• Sposób mocowania urządzeń powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację, 

oraz wymianę urządzenia bez uszkodzenia elementów przegrody budowlanej, 
• Próbny ruch urządzeń wentylacyjnych powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. W 

czasie próbnego ruchu naleŜy kontrolować prawidłowość pracy urządzeń. W czasie 
próbnego ruchu naleŜy dokonać sprawdzenia wydajności, osiąganych temperatur i 
podobnych parametrów. 

 
5.1.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej. 

•  Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, 
przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni, przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. 

•  Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać 
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

•  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 

•  Grubość wykonania izolacji nie powinna się róŜnić od grubości określonej w 
dokumentacji technicznej więcej niŜ o 1mm. 

 
5.2. Instalacja wentylacji 
5.2.1. MontaŜ kanałów 

• Przewody instalacji wentylacyjnej wykonać naleŜy w taki sposób aby powierzchnie 
przewodów były gładkie, bez załamań i wgnieceń. materiał powinien być 
jednorodny, bez wŜerów i wad, 



• Powierzchnie pokryć ochronnych nie mogą mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych 
wad, 

• Przy prefabrykowaniu elementów instalacji wentylacyjnej długość elementu 
zamykającego w kaŜdym ciągu instalacyjnym domierzyć na budowie. 

• Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-76001. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-76002, 

• Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród i konstrukcji 
budynku w odległości umoŜliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. 
W miejscu przejścia przewodów przez przegrody budowlane na całej grubości 
przegrody przewody powinny być obłoŜone wełną mineralną lub innym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach, 

• Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny być 
wykonane w sposób nieobniŜający odporności ogniowej tych przegród. Izolacje 
cieplne, akustyczne i przeciwpoŜarowe przewodów muszą mieć szczelne 
połączenia wzdłuŜne wykonane za pomocą rozwiązań systemowych. Izolacje 
wewnątrz budynku mają mieć powłoki z folii aluminiowej, izolacje przewodów 
biegnących nad dachem zabezpieczone mają być płaszczem ochronnym z blachy 
stalowej ocynkowanej 

• Materiał podpór i podwieszeń powinien charakteryzować się odpowiednią 
odpornością na korozję w miejscu zamocowania, 

• Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje 
wentylacyjne przed wpływem warunków atmosferycznych. 

5.2.2. MontaŜ urządzeń 
• MontaŜ urządzeń wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych wykonany powinien 

być zgodnie z instrukcją montaŜu podaną przez producenta, 
• Zasilanie elektryczne wirników wentylatorów powinno zapewnić prawidłowy 

kierunek obrotów wentylatora, 
• Sposób mocowania urządzeń powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację, 

oraz wymianę urządzenia bez uszkodzenia elementów przegrody budowlanej, 
• Próbny ruch urządzeń wentylacyjnych powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. W 

czasie próbnego ruchu naleŜy kontrolować prawidłowość pracy silników 
elektrycznych, temperaturę łoŜysk wentylatorów, prawidłowość pracy nagrzewnic 
wentylacyjnych. W czasie próbnego ruchu naleŜy dokonać sprawdzenia wydajności 
wentylatorów nawiewnych i wywiewnych, oraz wydajności aparatów wentylacyjnych 
nawiewnych, 

• NaleŜy przeprowadzić pomiary wydajności kaŜdego elementu nawiewnego i 
wywiewnego (nawiewnika i wywiewnika). Sprawdzić naleŜy równieŜ temperaturę 
powietrza nawiewanego. Pomierzyć naleŜy głośność w kaŜdym obsługiwanym 
przez instalację wentylacyjną pomieszczeniu.  

Kontrola działania instalacji wentylacyjnej poprzedzona powinna być następującymi 
pracami wstępnymi: 

• próbny ruch całej instalacji w warunkach róŜnych obciąŜeń ( 72 godziny) 
• nastawienie i sprawdzenie klap poŜarowych 
• regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza  
• Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych 
• określenia powietrza na kaŜdym nawiewniku i wywiewniku i w miejscach, gdzie jest 

to konieczne nastawienie kierunku nawiewu powietrza 
• nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających 
• nastawienie układu regulacji i układów przeciwzamroŜeniowych 
• nastawienie regulatorów regulacji automatycznej 



• nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji 
grzewczej i chłodzącej, z uwzględnieniem wymaganych parametrów 
eksploatacyjnych 

• nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami 
projektowymi. 

Po przeprowadzeniu kontroli działania instalacji naleŜy przedłoŜyć protokoły z 
wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji. NaleŜy przeprowadzić szkolenie 
słuŜb eksploatacyjnych. 
5.2.3.  Wykonanie izolacji ciepłochronnej. 

•  Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów,  
•  Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać 

do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

•  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 

•  Grubość wykonania izolacji nie powinna się róŜnić od grubości określonej w 
dokumentacji technicznej więcej niŜ o 1mm. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

•  Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych” COBTRI Instal zeszyt nr 6 oraz Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBTRI Instal zeszyt nr 5 robót. 

•  KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. 

•  Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

• Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, naleŜy 
dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych” COBTRI Instal zeszyt nr 6 oraz Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji wentylacyjnych” COBTRI Instal zeszyt nr 5 oraz normą PN-64/B-
10400 

•  Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do następujących 
robót: 

-  przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów) 
-  bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z 

kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
•  Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 
•  Po przeprowadzeniu robót przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy 

dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
•  Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
-  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonywania robót, 
-  Dziennik budowy, 



-  dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
wydane przez dostawców materiałów), 

-  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
-  protokoły przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
- protokół pomiarów i regulacji instalacji wentylacji mechanicznej, 
•  Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
-  zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
-  protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień, dotyczącą usunięcia 

usterek, 
-  aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 
-  protokoły badań szczelności instalacji. 

 
8. OBMIAR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady obmiaru. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny czas wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacja projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
 Wyniki obmiaru wpisane będą do ksiąŜki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione według ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
 
 
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 Zasady określania ilości robót i materiałów podane są w specyfikacjach 
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. 
 Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 
 
8.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwo legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych. 
 Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach (ofercie). 



 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w specyfikacji i dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmować będą: 
�  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
�  wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
�  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
�  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
�  podatki określone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

•  „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBTRI Instal 
zeszyt nr 6  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBTRI Instal 
zeszyt nr 5  

•  PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

•  PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania”. 

•  PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania”. 

•  PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania”. 

•  PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania”. 

•  PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i 
badania.”. 

•  PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
•  PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 
•  PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 
•  PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 

dotyczące jakości wody”. 
• PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

uŜyteczności publicznej. Wymagania. 
• PN - B-03434 :1999   Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe 

wymagania i badania 
• PN -B-76002:1976    Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych 
• PN-B-03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne podstawowe wymagania i badania 
• PN-78/B-10440 - Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-EN 1056:1999 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 
• PN-EN 1254:2000/U Miedź i stopy miedzi  
• Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 
• DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi 

zmianami i powiązane rozporządzenia 
• Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane 

rozporządzenia 



• Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia 

• Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia 

• Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

• Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r. 

• Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r. 

• Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpoŜarowej z 24.08.1991r. z 
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia. 
 
 


