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1. Przedmiot specyfikacji 

1.1. Wymagania ogólne i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z projektem budowlano - wykonawczym remontu instalacji 

cieplnych i wodno - kanalizacyjnych oraz projektem węzła cieplnego w budynku 

mieszkalnych przy ul. Kozietulskiego 4b w Warszawie. 

Opracowanie zawiera wytyczne oraz zakres prac dotyczące: 

 instalacji wody zimnej 

 instalacji wody ciepłej i cyrkulacji 

 instalacji kanalizacji wewnętrznej 

 instalacji centralnego ogrzewania 

 węzła cieplnego - technologia i elektryka 

 doposażenie pomieszczenia węzła w zakresie robót budowlanych.  

Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujące: 

 wymagania wykonawcze 

 wymagania materiałowe 

 technologie montażu 

 transport i składowanie materiałów 

 nadzór i odbiory. 

Zakres robót objętych specyfikacją: 

 przewody, armatura i urządzenia - demontaż i montaż 

 demontaż i montaż przewodów instalacji wod-kan i c.o.  

 wytyczenie tras przewodów 

 roboty budowlane 

 wykonanie przebić 

 wykucie bruzd ściennych 
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 uszczelnienie przejść 

 montaż przyborów sanitarnych 

 montaż izolacji przewodów 

 roboty budowlane w węźle: wymiana okna, drzwi, otynkowanie, odmalowanie, 

wymiana posadzki, zaizolowanie stropu,  

 roboty instalacyjne w węźle: wykonanie nawiewu i wywiewu, odnowienie studni 

schładzającej, wymiana zlewu i wpustu.  

 uruchomienie instalacji 

 wykonanie prób ciśnieniowych i szczelności oraz skuteczności działania wykonanych 

instalacji, płukanie przewodów 

 roboty towarzyszące. 

Zakres robót elektrycznych: 

 zasilanie i pomiar energii elektrycznej zużywanej w węźle, 

  instalację ochrony przeciwprzepięciowej II˚, 

  instalację siłową odbiorów węzła (pompy i automatyka wchodzące w skład węzła 

kompaktowego), 

  instalację oświetlenia 230V, 

  instalację gniazd 1-faz., 

  instalację ochrony od porażeń prądem elektrycznym. 

 

W budynku przewidziana jest wymiana instalacji zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji, 

kanalizacji i centralnego ogrzewania. 

Instalacja wody zimnej 

Nowa instalacja wodna wykonana zostanie z rur do wody pitnej z polipropylenu PP 

łączonych przez zgrzewanie mufowe. Woda zimna zostanie wykonana z rur typu PN20, 

izolowanych cieplnie, (aby nie doszło do skraplania pary wodnej) izolacją z pianki 

polietylenowej grubości 13mm. W modernizowanych pomieszczeniach zostaną zamontowane 

nowe baterie. Przed bateriami należy montować nowe zawory odcinające PN20.  
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Instalację zimnej wody zaprojektowano w układzie pięciu pionów doprowadzających 

wodę do poszczególnych łazienek i kuchni. Przewody rozprowadzające w łazienkach wkuć w 

bruzdy w ścianach. Z niektórych pionów są zasilane trzy łazienki. Zawory odcinające nie 

pozwalają odciąć zimnej wody z piwnicy lub klatki schodowej. Wodomierze skrzydełkowe 

jednostrumieniowe suchobieżne JS 2,5m2/h DN15 lub 1,6m3/h DN15 należy zamontować 

bezpośrednio w mieszkaniach.  

Instalacja wody ciepłej 

Przewody ciepłej wody i cyrkulacji należy wykonać z rur PN20 typu stabi alu 

przeznaczonych do stosowania do wody pitnej. Przewody te należy zaizolować warstwą 

izolacji cieplnej z polietylenu o grubości – zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym warunków 

technicznych dla budynków. 

W pomieszczeniu węzła i na klatce należy zamontować zawory odcinające PN20. W 

mieszkaniach zamontować wodomierze skrzydełkowej JS 1,6m3/h DN15.  

Na podejściach do pionów cyrkulacji, w pomieszczeniu węzła, należy zamontować zawory 

regulacyjne termostatyczne do ciepłej wody z nastawą na 52°C (Kv=0,3) DN15, np. TA-Therm 

35-80°C f. IMI TA.  

Przewody rozprowadzające wody ciepłej w łazienkach wkuć w bruzdy w ścianach. 

Instalację cyrkulacyjną ciepłej wody należy zakończyć na pionie przed łazienką/kuchnią na 2 

piętrze. 

Instalacje przed zamurowaniem i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności na bar. 

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.  

Wodomierze ciepłej i zimnej wody montować wkute w ścianę i zamontować drzwiczki 

rewizyjne 30x20cm.  

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Przewody kanalizacyjne wykonane zostaną z rur PVC lub PE klasy SN4, w systemie 

kanalizacji niskoszumowej, pozwalające na zmniejszenie poziomu hałasu, łączone kielichami 

dwustronnymi i mocowane do przegród budowlanych obejmami z wkładką izolacyjną.  
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Należy wymienić wszystkie przewody kanalizacyjne w pionie i podejścia do urządzeń 

sanitarnych w modernizowanych łazienkach. Odprowadzenia od muszli ustępowych na 

parterze M1 wykonać w dół. Wymienione piony podłączyć do istniejącej instalacji kanalizacji 

podposadzkowej w piwnicy. Kanalizacja podposadzkowa pozostaje bez zmian, przed 

wykonywaniem prac należy sprawdzić dokładną lokalizacje kanalizacji podposadzkowej i jej 

zagłębienie.  

Wykonać wywiewki z pionów kanalizacyjnych na dach budynku. 

Sanitariaty 

Należy wymienić miski ustępowe we wszystkich mieszkaniach na nowe. 

W mieszkaniach M1, M1A, M3A i M5A należy wymienić wanny na nowe.  

W mieszkaniach M3 i M5 należy zamontować brodziki do prysznicy.  

W mieszkaniu M5 należy przenieść zlew do kuchni i zamontować nową umywalką w WC.  

W mieszkaniu M3 należy zamienić miejscami kuchnię gazową i zlew.  

Do projektowanych umywalek wykonać podejścia wodne i kanalizacyjne, zakupić nowe 

baterie.  

Instalacja centralnego ogrzewania 

Do zasilania instalacji centralnego ogrzewania przewidziano węzeł cieplny, zasilany z sieci 

cieplnej 2xDN40 biegnącej w piwnicy budynku. Węzeł będzie dwufunkcyjny co + cwu 

równoległy.  Projektuje się umieścić go w piwnicy w pomieszczeniu istniejącego węzła ciepła. 

Projekt węzła obejmuje oddzielne opracowanie.  

Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe wyposażone w zawory i głowice 

termostatyczne z regulacja wstępną oraz odpowietrzeniem. Nastawy głowicy umożliwiają 

utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach. 

Grzejniki podłączone oddolnie za pomocą zintegrowanej armatury przyłączeniowej z 

możliwością odcięcia i spustu wody.  

Wszystkie zawory oraz wkładki zaworowe należy wyposażyć w głowice termostatyczne.  
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Dodatkowo na zakończeniach pionów CO3 i CO4 należy zamontować odpowietrzniki z 

zaworem odcinającym.  Na rozdzielaczach zasilania i powrotu zamontować  zawory 

odpowietrzające wraz z zaworami odcinającymi. Stosować odpowietrzniki automatyczne. 

Instalacja centralnego ogrzewania do grzejników zostanie wykonana z przewodów PP 

typu PN20 stabi alu (rury wielowarstwowe z polipropylenu z wkładką aluminiową łączone 

poprzez zgrzewanie).   

Przewody w mieszkaniach należy prowadzić w listwie przypodłogowej na przewody c.o. 

do średnicy 22mm.  

W pomieszczeniu węzła zostaną zainstalowane rozdzielacze c.o. Do nich będą odchodzić 

przewody c.o. do poszczególnych mieszkań. Na przewodach zasilających zanelż zmontować 

zawory odcinające oraz liczniki ciepła. Na przewodach powrotnych należy zamontować zawór 

regulacyjny Oventrop hydrocontrol VTR.  

Dodatkowo od węzła należy poprowadzić przewody do zasilenia pionów CO4 i CO3, które 

zasilą grzejniki na w mieszkaniu M5, oraz część grzejników w mieszkaniach M5A i M3A. Na 

klatce schodowej zamontować zawory odcinające i liczniki ciepła. Liczniki ciepła z zaworami 

zamontować na wysokości ok. 1,5m od posadzki spoczników i zamontować drzwiczki 

rewizyjne 20x30cm.  

Projektowany węzeł cieplny 

Projektuje się demontaż istniejącego węzła jednofunkcyjnego i montaż na jego miejsce 2-

funkcyjnego, kompaktowego węzła cieplny na potrzeby instalacji c.o. i c.w.u. 

Projektuje się węzeł kompaktowy z płytowymi wymiennikami ciepła dla centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody, wyposażony w system automatyki z regulatorem ECL310. W 

zakresie ciepłej wody projektuje się dodatkowo zasobnik ciepłej wody 400L celem 

zmniejszenia  mocy szczytowej dla potrzeb podgrzania ciepłej wody .  

Węzeł przyłączeniowy (makietę) zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Veolia Warszawa.  

Węzeł przyłączeniowy wyposażony jest w zawory odcinające, licznik ciepła, filtr, odmulacz 

magnetyczny, zawór regulacji ciśnienia dyspozycyjnego dla węzła.  

Prace budowlane w węźle 
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Pomieszczenie techniczne węzła cieplnego należy odnowić poprzez wymianę drzwi 

wejściowych do pomieszczenia, poprawę otynkowania pomieszczenia oraz odnowienie 

posadzki. 

Należy zamontować do pomieszczenia drzwi wejściowe stalowe razem z futryną stalową. 

Drzwi o wymiarach w świetle szer. 90cm, wys. 2,0m, otwierane na zewnątrz. Zaleca się drzwi 

bez klamki z możliwością montażu zamka patentowego "antypanic". Drzwi powinny być 

zabezpieczone przed wejściem osób niepowołanych. 

Należy wykonać poszerzenie wejścia z klatki schodowej do korytarza piwnicznego na 

wysokość około 1,9m, szerokości 95cm, aby była możliwość wniesienia zasobnika ciepłej 

wody. 

W korytarzu piwnicznym w miejscu poszerzenia wejścia z klatki schodowej oraz w 

pomieszczeniu węzła cieplnego należy poprawić otynkowanie ścian. Naprawa tynków polega 

na zamurowaniu istniejących odkuć i ubytków. Należy skuć odpadający tynk na ścianach i 

suficie. Docelowo należy wykonać nowy tynk cementowo-wapienny klasy II. Tynk 

wewnętrzny należy zagruntować dwukrotnie i położyć warstwę farby podkładowej i dwie 

warstwy farby nawierzchniowej w kolorze białym. Ściany do wysokości 2m należy 

pomalować farbą nienasiąkającą wodą. 

Posadzkę należy wyrównać poprzez wykonanie wylewki samopoziomującej a na wierzchu 

ułożenie płytek gresowych. Należy wykonać posadzkę ze spadkiem w kierunku wpustu 

piwnicznego. 

Należy wyciszyć strop ze względu na stałą pracę wentylatora. Wyciszenie stropu wykonać 

poprzez izolację z wełny skalnej grub. 5cm np. typ płyta lamelowa FASROCK G, firmy 

Rockwool, lub równoważny. 

Należy wymienić istniejące okno na nowe okno z PCV o wymiarach 820x760mm. 

Prace sanitarne w węźle 

Należy wykonać w pomieszczeniu wentylację nawiewną i wywiewną. 

Wykonać wywiew w postaci kanału blaszanego ocynkowanego o wymiarach 10x10cm 

umieszczonego w otworze i wyposażyć w wentylator wyciągowy ścienny z termostatem 
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powietrza o wydajności 100m3/h np. typ Silent 100 firmy Venture Industries, lub 

równoważny. Projektuje się pracę wentylatora ciągłą. Z zewnątrz należy zamontować kratkę z 

siatką o oczkach 1cm. 

Wykonać nawiew z zewnątrz kanałem blaszanym o wymiarach 10x10cm. Kanał ten należy 

poprowadzić na zewnątrz na wysokości 2,0m powyżej poziomu gruntu, a wewnątrz na 

poziomie 0,3m powyżej poziomu posadzki. Z zewnątrz i wewnątrz należy zamontować kratkę 

z siatką o oczkach 1cm. 

W pomieszczeniu węzła cieplnego znajduje się istniejąca studzienka schładzająca 

murowana o wymiarach 600x600mm i głębokości 1m. Należy odnowić istniejącą studzienkę 

schładzającą. Studzienka musi być wykonana szczelnie - połączenia uszczelnione, dno studni 

pełne i szczelne. Projektuje się zatrzeć wnętrze studni oraz wymienić właz studni na właz 

żeliwny kwadratowy o wymiarach 600x600mm. Należy zamontować zawór odpływowy 

DN100. Wyjście kanalizacji poprowadzić istn. przewodem żeliwnym DN100. 

W pomieszczeniu technicznym należy wymienić zlew. Należy zdemontować istniejący 

zlew. Następnie należy zamontować zlew stalowy nierdzewny, głęboki i odprowadzić ścieki 

przewodem żeliwnym DN50mm do studni schładzającej. Doprowadzenie wody wykonać 

według projektu wymiany instalacji wewnętrznej wody w budynku - rzut piwnic. 

Należy wymienić wpust piwniczny poprzez demontaż istniejącego wpustu piwnicznego 

oraz wykonać montaż nowego wpustu piwnicznego żeliwnego wraz z połączeniem go 

przewodem żeliwnym DN50mm ze studzienką schładzającą. 

Przewody żeliwne DN50mm odprowadzające ścieki ze zlewu i wpustu piwnicznego należy 

prowadzić w posadzce piwnicy ze spadkiem 5%. Na koniec należy odtworzyć posadzkę w 

pomieszczeniu. 

Odwodnienia i odpowietrzenia należy sprowadzić nad lejki zbiorczego przewodu 

odwadniającego o średnicy DN100, ułożonego ze spadkiem w kierunku wpustu piwnicznego. 

Prace elektryczne w węźle: 

Wytyczne instalacji elektrycznych w węźle: 
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- montaż w TA rozłącznika bezpiecznikowego 25A (z bezpiecznikiem nadprądowym), 

zabezpieczającego projektowaną wlz do węzła, 

- montaż wlz z TA do węzła cieplnego - przewód YDY 3x6mm2, 

- montaż rozdzielnicy węzła 230V - montaż instalacji oświetleniowej  

- montaż instalacji zasilającej węzeł kompaktowy zawierający w sobie zasilanie pomp i 

automatykę 

- instalację gniazd 1-faz., 

- instalację połączeń wyrównawczych. 

Energia elektryczna do węzła cieplnego doprowadzona będzie z istniejącej tablicy 

administracyjnej budynku 230V TA, z wydzielonego, projektowanego pola. Linia zasilająca 

węzeł wykonana będzie przewodem kabelkowym YDY 3x6mm2. Zabezpieczenie linii 

zasilającej projektowanym bezpiecznikiem nadprądowym 25A w tablicy administracyjnej TA. 

Lokalizację rozdzielnicy w węźle pokazano na rys. nr 1. Rozdzielnicę RWC węzła 

zaprojektowano w oparciu o szafkę posiadającą stopień ochrony IP40 z wyposażeniem 

zgodnie z rys. Nr 2. W rozdzielnicy należy umieścić odbitkę ksero schematu głównego wg rys. 

nr 2, lub jeden egzemplarz niniejszej dokumentacji. Pomiar energii elektrycznej dla węzła 

cieplnego będzie wspólny z pozostałymi odbiorami administracyjnymi (istniejący licznik 1-

fazowy w TA). 

Instalację siłową do węzła kompaktowego należy wykonać przewodem kabelkowym 

YDY3x2,5mm2. Odcinki instalacji siłowej prowadzone do wysokości 1,5m od podłogi należy 

chronić rurką winidurową RVS. Odcinki instalacji wprowadzane do tabliczek zaciskowych 

węzła kompaktowego chronić rurką Peschla. 

Włączanie i wyłączanie silników pomp c.o. i c.w. odbywać się będzie za pomocą 

sterownika i przełączników ręcznych wchodzących w skład węzła. Automatyka węzła 

wyposażona jest w czujnik pogodowy zamontowany na ścianie zewnętrznej budynku, czujnik 

należy podłączyć przewodem YLY 3x1,5mm2. 

Obwód zasilający węzeł kompaktowy zostanie wyposażony w wyłącznik różnicowy 30mA 

oraz w wyłącznik nadprądowy C16 A.  

Projektowaną instalację oświetleniową wykonać przewodem YDY3x1,5mm2, n/t, z 

osprzętem szczelnym. Ze względu na małą wysokość pomieszczenia węzła (2,2m), 
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zastosowano oprawy kanałowe, aluminiowe, z siatką ochronną typu OK-4 z żarówkami 150W. 

Lokalizację punktów świetlnych przedstawiono na rys. nr 1. Gniazda wtykowe 230V 

zainstalowane będą na rozdzielnicy RWC i n/t. Wyłącznik oświetlenia mocować na wysokości 

1,4m od podłogi. Wentylator zostanie zasilony przewodem YDY3x1,5mm2. 

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewni: 

- obudowa IP-55 rozdzielnicy RWC, 

- izolacja przewodów. 

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym (ochrona przed dotykiem 

pośrednim), zastosowano w węźle SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA 

realizowane przez: 

- wyłączniki nadmiarowoprądowe, 

- wyłączniki różnicowoprądowe. 

Układ sieci w węźle TN-S. 

Połączeniu ochronnemu przewodem PE podlegają: 

- zacisk PE szafki regulatora, manometry kontaktowe, 

- zacisk PE gniazda, STB, STW, oprawy oświetleniowe, 

- silniki pomp. 

Instalację połączeń wyrównawczych w węźle wykonać płaskownikiem FeZn20x2mm, 

układanym na wysokości do 1,2m. Do szyny wyrównawczej przyłączyć poprzez objemki 

metalowe rury instalacji c.o., c.w., z.w., masy metalowe urządzeń technologicznych. Szynę 

wyrównawczą FeZn20x2 połączyć z instalacją uziemiającą budynku i rurą zimnej wody. 

Wodomiar zbocznikować. Śrubowy zacisk ochronny rozdzielnicy RWC połączyć z 3-ą żyłą 

przewodu zasilającego (żyłą PE) i taśmą połączeń wyrównawczych FeZn20x2mm. żyłę 

ochronną PE przewodu zasilającego połączyć w rozdzielnicy głównej z zaciskiem 

ochronnoneutralnym PEN lub ochronnym PE. Do ochrony silników wykorzystać żyłę PE 

przewodów zasilających silniki. Po wykonaniu całości projektowanej instalacji należy 

protokolarnie sprawdzić skuteczność przyjętej ochrony oraz przeprowadzić badania 

natężenia oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464-1. 
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1.2. Nazwy i kody robót 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

1.3. Określenia podstawowe 

Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 

zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość 

techniczno-użytkową. 

Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i 

doprowadzenia do punktów czerpalnych wody zimnej.  

Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i 

doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za 

użytkową. 

Instalacja kanalizacji wewnętrznej - zespół przewodów, zaworów i urządzeń znajdujących 

się w budynku, służących do odprowadzenia ścieków sanitarnych. 

Instalacja centralno ogrzewania - zespół urządzeń doprowadzających ciepło z jednego 

źródła do wielu grzejników. 

Węzeł cieplny - zespół urządzeń służący do przyłączania wewnętrznych instalacji 

grzewczych do zewnętrznej sieci ciepłowniczej. 

Wodna próba ciśnieniowa – próba polegająca na wypełnieniu instalacji lub urządzenia 

wodą pod określonym ciśnieniem i w określonym czasie dla sprawdzenia szczelności. 

Instalacja elektryczna - zespół urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach 

technicznych, napięciu, prądzie, przeznaczonych do doprowadzenia energii elektrycznej z 

sieci rozdzielczej do odbiorników. Instalacja ta obejmuje przewody, kable, urządzenia i 

przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, ochronne, sterujące, rezerwowe źródła energii, 

zespoły prądotwórcze itd. 

Dokumentacja budowlana – zestaw wszystkich dokumentów związanych z budową 

zgodnie z Prawem Budowlanym w szczególności projekty, uzgodnienia urzędów i organów 

administracyjnych, decyzje organów administracyjnych i budowlano-technicznych, opinie 

techniczne, oświadczenia osób związanych z budową, protokoły dotyczące budowy, 

oświadczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
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dotyczące użytych materiałów, rozwiązań technicznych, oraz dzienniki budowy. 

2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.1. Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 19 grudnia w sprawie aprobat i kryteriów technicznych wyrobów 

budowlanych (Dz.U.Nr 10 z 1995r poz 48 oraz rozporządzenie zmieniające w/w 

rozporządzenie Dz.U. z 1995r Nr 136 poz. 672), Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum 

Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia 

wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (M.P z 1997R Nr 22 poz 216) PN-EN 45014 Ogólne 

kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydanej przez dostawców. Wykonawca dla 

potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 

odpowiednią jakość materiałów. Wykonawca odpowiada za zamówienie, transport oraz 

składowanie materiałów tak, aby nie doszło do ich zniszczenia. 

2.2. Materiały 

Instalacja wody zimnej 

Przewody - rury z polipropylenu PP typu PN20, łączone za pomocą zgrzewania w pełnym 

zakresie średnic. 

Izolacja przewodów - otuliny polietylenowe PE, izolacja gr. 5mm. 

Armatura - zaworki odcinające do przyborów sanitarnych, baterie do przyborów 

sanitarnych, syfony, zawory odcinające dla sanitariatów, kształtki. Zawory odcinające, zawory 

czerpalne, zawory spustowe - zawory gwintowane z brązu klasy min. PN16. 

Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji 

Przewody - rury z polipropylenu stabilizowanego wkładką aluminiową PP-Alu Stabi typu 

PN20, w typoszeregu SDR11 (6bar), łączone za pomocą zgrzewania w pełnym zakresie 

średnic. 

Izolacja przewodów - otuliny polietylenowe PE, grubość izolacji w zależności od średnicy 

przewodu (izolacja gr. 20mm dla rur o średnicach PP 20mm i PP 25mm, izolacja gr. 30mm dla 
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rur o średnicy PP 32mm). 

Armatura - zaworki odcinające do przyborów sanitarnych, baterie do przyborów 

sanitarnych, syfony, zawory odcinające sanitariatów, kształtki. Zawory odcinające, zawory 

czerpalne, zawory spustowe - zawory gwintowane z brązu klasy min. PN16. 

Instalacja kanalizacji wewnętrznej 

Przewody - rury PCV klasy SN4. 

Armatura - czyszczaki kanalizacyjne, wywiewki kanalizacyjne, kształtki. 

Instalacja centralnego ogrzewania 

Przewody - rury z polipropylenu stabilizowanego wkładką aluminiową PP-Alu Stabi typu 

PN20, w typoszeregu SDR11 (6bar), łączone za pomocą zgrzewania w pełnym zakresie 

średnic. 

Izolacja przewodów - otuliny polietylenowe PE, grubość izolacji w zależności od średnicy 

przewodu (izolacja gr. 20mm dla rur o średnicach PP 20mm i PP 25mm, izolacja gr. 30mm dla 

rur o średnicy PP 32mm). 

Armatura - zaworki odcinające, zawory regulacyjne termostatyczne, zawory 

odpowietrzające, zawory spustowe, kształtki. Zawory odcinające, zawory spustowe - zawory 

gwintowane z brązu klasy min. PN16 

Grzejniki - stalowe płytowe typ C wyposażone w zawory i głowice termostatyczne z 

regulacja wstępną oraz odpowietrzeniem. 

Węzeł cieplny  

Węzeł - kompaktowy z płytowymi wymiennikami ciepła dla centralnego ogrzewania i 

ciepłej wody, wyposażony w system automatyki z regulatorem ECL310, przyścienny 

Węzeł przyłączeniowy - wyposażony jest w zawory odcinające, licznik ciepła, filtr, 

odmulacz magnetyczny, zawór regulacji ciśnienia dyspozycyjnego dla węzła. 

Armatura - kulowa, gwintowana, spełniającą warunki PN 16 oraz temp. 124°C 

Rury - stalowych czarnych ze szwem wg normy PN-EN 10217-2. 

Instalacja elektryczna w węźle 

- rozłącznik bezpiecznikowy 25A (z bezpiecznikiem nadprądowym), zabezpieczającego 

projektowaną wlz do węzła, w tablicy administracyjnej TA 

- przewód YDY 3x6mm2, montaż wlz z TA do węzła cieplnego 
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- rozdzielnica węzła 230V  

-  instalacji oświetleniowej - przewodem YDY3x1,5mm2, oprawy 

kanałowe, aluminiowe, z siatką ochronną typu OK-4 z żarówkami 150W 

- instalacja zasilająca węzeł kompaktowy zawierający w sobie zasilanie pomp i automatykę 

- kabelkowymYDY3x2,5mm2 

- instalacja gniazd 1-faz., 

- instalacja połączeń wyrównawczych - wykonać płaskownikiem FeZn20x2mm 

3. Sprzęt 

Sprzęt wykorzystany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym w 

obowiązujących przepisach oraz spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu 

elementów. 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt używany do prac powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry 

techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 

zgodnie z ich przeznaczeniem. Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu 

prowadzenia robót osobom nieupoważnionym do obsługi. 

4. Zamówienie, transport i składowanie materiałów 

Wszystkie stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać deklaracje własności wyrobu 

wraz z DTR. Stosować się do zasad bezpieczeństwa, warunków technicznych odbioru prac 

sanitarnych, wymagań producentów urządzeń i materiałów użytych przy realizowanej 

Inwestycji. 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. Materiały nie posiadające świadectw 

potwierdzających ich jakość zostaną przez Wykonawcę wywiezione z powierzchni prac na 

jego koszt. Każdy rodzaj prac, w którym zostaną zastosowane materiały nie posiadające 

świadectw potwierdzających ich odpowiednią jakość, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

Wykonawca odpowiada za zamówienie, transport oraz składowanie materiałów tak, aby 
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nie doszło do ich zniszczenia. Zamówienie materiałów ma być właściwe do celu, jakiemu 

służą. Należy zabezpieczyć materiał przed kradzieżą i zniszczeniem. Prace transportowe tak 

organizować, aby nie doszło do uszkodzeń budynku, powierzchni Lokalu użytkowego lub 

materiałów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do prac, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do prac i były dostępne do kontroli przez Nadzór Inwestorski. Wszelkie wady i 

uszkodzenia wynikłe ze złego zamówienia czy niewłaściwego transportu lub składowania 

obciążają Wykonawcę. 

Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania 

wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych  wiązanych jak 

również zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie 

budowy. Ponadto muszą zapewnić dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie 

wymaganej jakości. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Sposób prowadzenia i łączenia przewodów, zastosowane materiały, półfabrykaty, kształtki, 

aparatura, a także przyjęta technologia wykonawstwa musi zapewnić bezpieczne 

użytkowanie instalacji, polegające przede wszystkim na niedopuszczeniu do powstawania 

nieszczelności. 

5.2. Obowiązki Wykonawcy 

W ramach wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowej obsługi 

budowy w: 

 pełną organizację budowy 

 zamówienie, transport i składowanie materiałów, odpowiedzialność za materiały i 

budowę 

 wykonanie prac budowlanych 

 przekazanie pełnej dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami i  instrukcjami. 

5.3. Pełna organizacja budowy 

W ramach powyższych prac Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania procesu 
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budowy, czyli: oznakowania budowy, uzgodnienia i wytyczenia tras komunikacyjnych i 

transportowych, ustalenia i uzgodnienia z zarządzającym terenem budowy, użytkownikami, 

projektantem, inwestorem, inspektorami nadzoru, organizacja postępu prac, zaplecza 

socjalnego pracowników, szkolenia i nadzoru BHP, opracowanie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodnie z Umową, za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Nadzoru 

Inwestorskiego oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac. 

Obowiązkiem wykonawcy jest zapoznać się z projektem i budynkiem w rzeczywistości, 

przed złożeniem oferty. Wykonawca musi uwzględnić to, iż budynek jest istniejący i mogą 

pojawić się nieprzewidziane przeszkody i koszty z tego wynikające obciążające Wykonawcę. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Umownej i 

Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Nadzór 

Inwestorski, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 

dokumentów. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. 

Do obowiązku Wykonawcy należy również zgłaszanie zauważonych usterek istniejących 

instalacji , innych prac koniecznych do wykonania a związanych lub nie, z zakresem prac 

mających na celu zrealizowanie Inwestycji – szczególnie w obrębie istniejącego budynku. 

Wykonawca nie może zasłaniać się niewiedzą czy złymi obliczeniami, musi doprowadzić 

zadanie do określonego w umowie celu – uruchomienie i przekazanie w użytkowanie 

odpowiednich instalacji które są w zakresie tego projektu. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób 

związane z pracami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia prac. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie odbioru instalacji zgodnie z Umową 

i obowiązującymi przepisami.  

Prace będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 

przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych 

norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i 
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stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 

Specyfikacjach Technicznych. 

5.4. Końcowe sprzątanie 

W ramach wykonywanej pracy Wykonawca musi przewidzieć sprzątanie końcowe 

przestrzeniu objętej pracami przez wywiezienie pozostałych lub zdemontowanych 

materiałów, sprawdzenie czy pomieszczenia, w których wykonywano prace są w takim 

samym stanie jak przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca pokrywa koszty wszelkich uszkodzeń. 

5.5. Roboty demontażowe 

Do demontażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz cieplnej można przystąpić 

dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od instalacji 

wewnętrznych. Prace demontażowe należy rozpocząć od demontażu armatury i urządzeń. Po 

demontażu wszystkich urządzeń instalacyjnych można przystąpić do demontażu 

rozprowadzeń. 

5.6. Prowadzenie przewodów 

Przed zamocowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery, gruz i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 

używać. Rury tworzywowe układać zgodnie z projektem. W miejscach przejść przewodów 

przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 

budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Długość tulei powinna być większa od grubości 

ściany lub stropu. Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym 

możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość 

odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów, np. pręty, 

wystające elementy zaprawy betonowej i muru. Nie prowadzić przewodów wodnych nad 

przewodami elektrycznymi. 

Przejścia przewodów przez stropy i ściany wykonać w tulejach osłonowych wypełnionych 

pianką PE lub innym materiałem plastycznym. 
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Przewód wody ciepłej prowadzi się nad przewodem wody zimnej. Nie wolno prowadzić 

przewodów wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi. Odległość między 

przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 5 cm (w 

miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm), między wodociągowymi a gazowymi - co 

najmniej 15 cm. 

Wszystkie przewody rurowe instalacji zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji i centralnego 

ogrzewania będą posiadały izolację cieplną wykonaną z niepalnych otulin z polietylenu, przy 

czym w miejscach styku otuliny izolacyjne muszą być uszczelnione paroszczelnie przy 

pomocy samoprzylepnej taśmy aluminiowej, zgodnie z przepisami producenta. 

Izolacja przewodów instalacji wody zimnej musi zapobiec skraplaniu wody na zimnych 

powierzchniach oraz nadmiernemu ociepleniu zimnej wody pitnej, powodującemu 

pogorszenie higienicznej jakości wody pitnej w rurach. 

Izolacja przewodów wody ciepłej musi zapobiec niedopuszczalnemu schładzaniu ciepłej 

wody pitnej, powodującemu pogorszenie higienicznej jakości wody pitnej w rurach. 

W instalacji kanalizacji należy zachować odpowiednie spadki, należy wykonać połączenia z 

pionami sanitarnymi oraz wykonać podejścia pod poszczególne urządzenia sanitarne. Rury 

należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku 

kanału. Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i w 

odpowiedniej od niej odległości. Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być 

skontrolowane pod względem ewentualnych uszkodzeń. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 

zanieczyszczenia montowanych oraz istniejących elementów instalacji. Wszelkie przejścia 

przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnić 

oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować odpowiednie 

przejścia instalacyjne). Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie 

prac na bieżąco sprawdzać w naturze. 

Rurociągi sieciowe w węźle oraz instalacyjne c.o. musza być zgodne z "Warunkami dla 

przewodowych rur stalowych" . Należy je wykonać z rur stalowych czarnych ze świadectwem 

odbioru 3.1 oraz poświadczeniem badanie jakościowego Zetom Warszawa . Rurociągi 

powinny być zabezpieczone powłoką farby antykorozyjnej zgodnie z wymaganiami COBRTI 

Instal , 1 warstwa farby antykorozyjnej kreodurowej , oraz 2 warstwy farby nawierzchniowej .  
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Podpory dla rur i urządzeń ciepłowniczych wykonać za pomocą konsol mocowanych do 

ścian lub podłogi do których mocować wsporniki boczne z wkładkami elastycznymi 

ograniczającymi drgania i hałas  ( nie stosować podwieszania do stropu ) . Zastosować obejmy 

do rur z okładziną EPDM testowaną dźwiękowo . Konsole zaprojektowano typu MQK-41 o 

wytrzymałości 1,0kN . Podpory ślizgowe pod rurociąg  montować w rozstawie max 1.0m .  

Rodzaj, własności oraz grubość izolacji cieplnej musi być zgodny z wymaganiami 

technicznymi dla izolacji termicznych przeznaczonych do stosowania na rurociągach w.s.c. 

Zastosowano otuliny typu paroc z wełny mineralnej z płaszczem z folii aluminiowej , o 

grubości  25mm .  

 

5.7. Mocowanie przewodów 

Przewody instalacji sanitarnych, muszą być mocowane do ścian lub innych trwałych 

elementów wyposażenia budynku za pomocą zamocowań wykonanych z materiałów 

niepalnych. 

Rury należy zawieszać do stropu na szpilkach stalowych lub mocować na podporach do 

ściany. Minimalny rozstaw podwiesi dla DN32 – 2,3m, dla DN25 – 2m. 

Przewody kanalizacji sanitarnej montować w technologii niskoszumowej z zastosowaniem 

obejm z wkładką izolacyjną.   

5.8. Łączenie przewodów 

Przewody z PP należy łączyć poprzez zgrzewania. Połączenia przewodów rur i kształtek z 

PVC należy łączyć na połączenia rozłączne kielichowe z uszczelnieniem przez zastosowanie 

pierścienia gumowego. Połączenia rur nie mogą być wykonane w miejscach przejść przez 

ściany. 

5.9. Podłączenie urządzeń sanitarnych 

Obowiązkiem wykonawcy przystępującego do podłączenia urządzeń sanitarnych 

(atestowanych) jest sprawdzenie, czy mają one kompletne wyposażenie i fabryczną instrukcję 

użytkowania w języku polskim. 
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5.10. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy 

ochrony środowiska naturalnego. 

5.11. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 

działalnością przy realizacji prac przez personel Wykonawcy. 

5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji prac Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

6. Kontrola jakości 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że wykonano 

wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W ramach tego 

etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

 Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji z projektem w zakresie 

materiałów, ich ilości oraz właściwości. 

 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz 

z zasadami technicznymi. 

 Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, 

czyszczenie i konserwację. 

 Sprawdzenie czystości instalacji. 

 Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

 Sprawdzenie poziomu natężenia dźwięku, sprawdzenie elementów 

antywibracyjnych na instalacji i przy posadowieniu wentylatorów. 

 Dokonanie uruchomienia instalacji, regulacji ciśnień i kontrola ustawień 

automatycznych. 
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 Dokonanie prób szczelności instalacji wodnych. 

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów 

musi być poddana próbie szczelności. Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. Z próby 

szczelności należy sporządzić protokół. 

Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 1,5 x ciśnienie 

robocze, instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 30 minut nie wykazuje 

spadku ciśnienia. Dopiero po pozytywnej próbie szczelności, przewody należy zaizolować 

cieplnie i wykonać obudowę przewodów. 

Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 

0°C. 

Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać 

wodą i przeprowadzić dezynfekcję. W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania 

zaworów, kurków oraz połączeń. Z przeprowadzonych prób szczelności należy spisać 

protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. 

Rozruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z 

Nadzorem Inwestorskim przed dokonaniem odbiorów. Podczas odbioru następuje 

sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz 

sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół 

zgodnie z wymaganiami opisanymi w Umowie. 

7. Przedmiar i obmiar robót 

Podstawą wykonania obmiaru prac jest przedmiar będący integralną częścią dokumentacji 

projektowej w zakresie instalacji sanitarnych w oparciu o rysunki techniczne projektowanej 

instalacji sanitarnej z uwzględnieniem części opisowej tego projektu, a będącego 

przedmiotem zamówienia, określenie zakresu prac niniejszej Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót oraz wizja lokalna na obiekcie. Dokonanie obmiaru jest możliwe 

na etapie ofertowym 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego. Obmiar 

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

kosztorysowaniu. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Wymagania ogólne 

Odbiór prac zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami Umowy. Gotowość danej części 

prac do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu prac. Kiedy całość prac zostanie zasadniczo ukończona, 

Wykonawca zawiadamia o tym Nadzór Inwestorski i Zamawiającego. Upoważnia to 

Zamawiającego do wystawienia Protokołu Odbioru w odniesieniu do prac zgodnie z Umową. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego prac jest protokół odbioru 

końcowego prac sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

8.2. Dokumentacja powykonawcza 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej 

obejmującej – zmiany projektowe, protokoły odbiorów podpisane przez uprawnione osoby, w 

szczególności protokoły prób ciśnieniowych, pomiarów wydajności, protokoły właściwego 

wykonania prac zanikających, jak ułożenie przewodów pod tynkiem, w ziemi, pod posadzką 

itp. 

Należy przekazać następującą dokumentację: 

 Dokumentacja wszelkich materiałów i urządzeń wykorzystanych w trakcie prac, 

certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie 

zgodnie z przepisami. 

 Dokumentacja dotycząca eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji w 

szczególności instrukcje obsługi, eksploatacji, wykazy części zamiennych, wykazy 

elementów składowych, schematy elektrycznych połączeń. 

 Raport potwierdzający przeprowadzenia przeszkolenia wskazanych przez 

Zamawiającego osób w zakresie obsługi, konserwacji eksploatacji oraz reagowania na 

stany alarmowe. 

 Dziennik budowy i oświadczenia kierownika robót. 

Protokolarnie należy przekazać dokumentację do Zamawiającego zgodnie z 

postanowieniami Umowy. 
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W przypadku, gdy według komisji odbiorowej (Inwestor, Architekt, Nadzór Inwestorski, 

Generalny Wykonawca), prace pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbiorów częściowych/odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego prac. Wszystkie zarządzone 

przez komisję prace poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania prac poprawkowych i prac uzupełniających 

wyznaczy komisja. Po podpisaniu przez Strony protokołu z przeglądu pogwarancyjnego, 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu stwierdzenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z 

Umową. 

9. Podstawa płatności 

Poprawne wykonanie zadania uprawnia Wykonawcę prac do otrzymania wynagrodzenia 

na zasadach określonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414; zm. 1997 r. Nr 

111, poz. 726), i z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 z dnia 

15.06.2002 r.) ”W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie”. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 7 czerwca 2010 

r. - w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i 

terenów - (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.). 

 Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250; zm. 

1994 r. Nr 27 poz. 96 art. 139). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 

2001r w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 

budownictwa.  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 

1994 r. w sprawie aprobaty i kryteriów technicznych wyrobów budowlanych Dz.U. z 

1995r. Nr10, poz.48; zm.Dz.U. z 1995r. Nr136, poz.672). 
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 PN-81/B-10700,01,02 - Wewnętrzne instalacje sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Wymagania i próby odbiorcze. 

 PN-00/B-02421: Izolacja cieplna. 

 PN-91/M-59910 - Sieć wodociągowa. Montaż liczników zużycia wody. 

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

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

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

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

 PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody 

 PN-EN 832:2001/AC:2006 Właściwości cieplne budynków -- Obliczanie 

zapotrzebowania na energię do ogrzewania -- Budynki mieszkalne 

 PN-EN 1434-1:2016 Ciepłomierze 

 PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych -- Wymagania 

 PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne -- 

Wymagania i badania 

 PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne -- 

Wymagania i badania 

 PN-92/H-83131.08 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki członowe odlewane -- Uszczelki 

PN-92/H-83131.09 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki członowe odlewane -- Korki 

i złączki 

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory grzejnikowe 

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Złączki do grzejników 

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

Wymagania 

PN-B-02423:1999 Ciepłownictwo -- Węzły ciepłownicze -- Wymagania i badania przy 

odbiorze 

PN-B-02423:1999/Ap1:2000 Ciepłownictwo -- Węzły ciepłownicze -- Wymagania 

i badania przy odbiorze 
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 BN-76/8860 Elementy mocujące rurociągi 

 PN-EN 1333:1998 - Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN. 

 PN-77/H-04419 Próba szczelności 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe, 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

 Rozporządzenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w 

sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 

zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 

 PN-HD 60364-4-41:2017-09 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed porażeniem elektrycznym, 

określa wymagania dotyczące technicznych środków ochrony przed porażeniem 

elektrycznym w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. 


