
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi się do wymagań wspólnych dla robót objętych 
zamówieniem o nazwie: 
„Remont instalacji centralnego ogrzewania dla budynku przy ul. Brynowskiej 43” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót. 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Instalacja grzejnikowa  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania, zamawiania lub 
wykonywania, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do ich zatwierdzania przez 
Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż do tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez 
Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były  dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie. terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Zamawiającego. Wybrany i  zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 
2.5 Zastosowane materiały 
Rurociągi stalowe cienkościenne łączone na zacisk. Rury i kształtki - materiał - Stal węglowa RSt 34-2 numer 
materiału 1.0034 wg DIN EN 10305-3, rury zewnętrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 
7-15 µm.  
Kształtki standardowo wyposażone są w O-Ringi EPDM. W przypadku szczególnych zastosowań dostarczane są 
oddzielnie O-Ringi Viton 
Grzejniki płytowe z zaworami i głowicami 
Regulatory stabilizacji ciśnienia 
Zawory regulacyjne podpionowe 
Termometry i manometry 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy, musi 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach 
Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje taki przypadek 
dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i 
urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 



na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych. materiałów. Dobór środków transportowych 
Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w 
terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 
5. WYKONANIE INSTALACJI OGRZEWCZEJ 
5.1 Wymagania ogólne 
5.1.1 Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust. l ustawy, zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym 
ją wykonano, możliwość spełnienia wymagali podstawowych dotyczących w szczególności: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, e) ochrony przed hałasem i 
drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
5.1.2 Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 
zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia, zgodnie z art. 7 ust. 
2 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie 
przewidzianym wart. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
5.1.3 W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie użytkowania, 
zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia, spełnienie wymagań wymienionych w 6.1.1 i 6.1.2 jest możliwe także w inny 
sposób, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo - rozwojowej albo 
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym 
komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem 
sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. 
5.1.4 Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, instalacja ogrzewcza powinna być wykonana, przy wzięciu pod 
uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego 
użytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu 
budowlanego tej instalacji oraz we właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno  
budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, wydanych w drodze 
rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane (dla budynków mieszkalnych zgodnie z 
wymaganiami rozporządzenia ), a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
5.2 Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych 
5.2.1 Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów 
możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli 
prędkość przepływu wody zapewni ich samo odpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez 
przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
5.2.2 Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach 
stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w 
odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 
5.2.3 Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane 
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w 
dokumentacji technicznej powykonawczej. 
5.2.4 Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z 
maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji), 
5.2.5 . Obcięcie rury  
Rury należy przeciąć prostopadle do osi, obcinakiem krążkowym (przecięcie pełne, bez odłamywania nadciętych 
odcinków rur). Dopuszczalne jest zastosowanie innych narzędzi pod warunkiem zachowania prostopadłości 
cięcia i nie uszkodzenia obcinanych krawędzi w formie wyłamań, ubytków materiału i innych deformacji przekroju 
rury. Niedopuszczalne jest używanie narzędzi, które mogą wytwarzać znaczne ilości ciepła np. palnik, kątówka, 
itp.  
5.2.6 . Zaznaczenie głębokości wsunięcia rury w kształtkę  
Aby osiągnąć właściwą wytrzymałość połączenia należy zachować odpowiednią głębokość wsunięcia rury w 
kształtkę (do oporu). Dla uzyskania pewności, co do odpowiedniego wsunięcia rury w kształtkę podczas 
zaprasowywania, należy zaznaczyć markerem wymaganą długość wsunięcia na rurze lub kształtce z końcówką 
rurową. Do wyznaczenia głębokości wsunięcia bez pasowania z kształtką, służą również specjalne znaczniki.  
5.2.7  Fazowanie rury  
Używając ręcznego fazownika należy sfazować na zewnątrz i wewnątrz końcówkę obciętej rury, usunąć z niej 
wszelkie opiłki mogące uszkodzić O-Ring w czasie montażu. Przed montażem, należy wzrokowo skontrolować 
obecność O-Ringu w kształtce, czy O-Ring nie jest uszkodzony, jak również czy nie ma żadnych zanieczyszczeń 
(opiłków, lub innych ostrych ciał) mogących spowodować uszkodzenie O-Ringu w fazie wsuwania rury.  
Tab.1 Głębokość wsunięcia rury w kształtkę i minimalna odległość między zaprasowywanymi kształtkami  
 



 
Ø [mm] A [mm]   dmin [mm] 

15 20   10 

18 20   10 

22 21   10 
     28 23   10 

35 26   10 

42 30   20 
54 35   20 
76 52,5/55*   40 
88 60/63*   50 

108 74/77*   50 
    5.2.8 Zamontowanie rury i złączki  
Przed wykonaniem połączenia, należy osiowo wsunąć rurę do złączki na oznaczoną głębokość. Dla ułatwienia 
montażu dopuszczalne są lekkie ruchy obrotowe rury w stosunku do złączki. W przypadku montażu wielu 
połączeń na zasadzie wsunięcia rur w kształtki, a następnie wykonywania operacji zaprasowania, istotne jest 
kontrolowanie głębokości wsunięcia rur w złącza. W tym celu należy obserwować wcześniej wykonane markerem 
znaczniki na rurze, znajdujące się w pobliżu krawędzi kształtek.  
W celu łatwego wykonania montażu należy przestrzegać minimalnych odległości montażowych podanych w 
tabeli 2, które zostały zobrazowane na rysunkach 2, 3 i 4.  
Tab. 2 Minimalne odległości montażowe  
-  ----  -~-  ~-  ~-     

Ø[mm] 
Rys. 2   Rys. 3  

a [mm]  b [mm] a [mm]   b [mm] c [mm] 

15 
 

56  20 75 
i  

25 28 
 ,  

18  60  20 75   25 28 
22  65  25 80   31 35 
28  75  25 80 I  31 35 
35  75  30 80   31 44 
42  140/115*  60/75* 140/115*   60/75* 75 
54  140/120*  60/85* 140/120*   60/85* 85 
76  140*  110* 165*   115* 115 
88  150*  120* 185*   125* 125 

108  170*  140* 200*   135* 135 
5.2.9 Prasowanie 
Przed rozpoczęciem procesu prasowania należy sprawdzić sprawność narzędzi.  
Zalecane jest stosowanie zaciskarek i szczęk prasujących dostarczanych przez System.  Należy zawsze dobrać 
odpowiedni wymiar szczęki prasującej do średnicy wykonywanego połączenia.  
Szczęka prasująca powinna zostać założona na złączce w taki sposób, aby wykonane w niej profilowanie 
dokładnie obejmowało miejsce osadzenia O-Ringa w kształtce (wypukła część kształtki).  
Po uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowania odbywa się automatycznie i nie może być zatrzymany. Należy 
zwrócić uwagę, że ze względu na występujące siły podczas prasowania rozróżnia się dwa typy zaciskarek 
przeznaczonych do rur w zakresie średnic 15-54 mm i 76,1-108 mm.  
Rur stalowych Steel nie wolno giąć na "gorąco". Dopuszczalne jest gięcie na "zimno" pod warunkiem zachowania 
minimalnego promienia gięcia (R=3,5xdz). Powierzchnie zewnętrzne rur w trakcie składowania i eksploatacji nie 
powinny być narażone na długotrwały bezpośredni kontakt z wilgocią.  
Nie zaleca się gięcia rur na zimno powyżej średnicy 54 mm.  
Zalecane jest stosowanie gotowych łuków, oraz kolan 90° i 45° dostarczanych przez System Steel.  
Do cięcia rur nie wolno stosować narzędzi, które mogą wytwarzać znaczne ilości ciepła, np. palniki, przecinarki 
ściernicowe. Do cięcia rur Steel stosuje się tylko obcinaki krążkowe (ręczne i mechaniczne).  
Nie zaleca się opróżniania instalacji napełnionych wodą. W przypadku konieczność opróżnienia instalacji po 
próbie ciśnieniowej zaleca się wykonanie prób ciśnieniowych przy użyciu sprężonego powietrza.  
W sytuacji krycia rur.  Steel w przegrodach budowlanych, rury należy prowadzić w izolacji, ze względu na 
kompensację wydłużeń termicznych i ochronę przed chemią budowlaną.  
W przypadku transportowania substancji chemicznych możliwość wykorzystania rur  Steel należy skonsultować z 



Działem Doradztwa Technicznego-KAN.  
Instalacje wykonane w systemie  Steel należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi.  
5.2.10 Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
5.2.11 Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na 
kondygnację. 
5.2.12 Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 
8 cm (j: 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40;. Odległość miedzy przewodami pionu o większej 
średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów. 
5.2.13 Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla 
patrzącego na ścianę). 
5.2.14 W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od strony 
pomieszczenia. 
5.2.15 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie 
dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 
5.2.16 Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów gazowych. 
5.2.17 Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny co najmniej równy 
sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych do rozdzielacza i jednocześnie jego 
średnica wewnętrzna powinna być większa od średnicy wewnętrznej największego przewodu przyłączonego co 
najmniej o 10 %. 
5.3 Podpory 
5.3.1 Podpory stale i przesuwne 
5.3.1.1 Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno 
być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji 
projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych 
przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów. 
5.3.1.2 Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 
5.3.1.3 Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicach 4. 
Tablica 4 Maksymalny rozstaw podpór rurociągów  

Średnica rury [mm] Odległość mocowań [m] 
15x1,2 1,25 
18x1,2 1,50 
22x1,5 2,00 
28x1,5 2,25 
35x1,5 2,75 
42x1,5 3,00 
54x1,5 3,50 

76,1 x2,0 4,25 
88,9x2,0 4,75 
108x2,0 5,00 

 
5.4 Tuleje ochronne 
5.4.1 Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 
pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 
5.4.2 W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
5.4.3 Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 
5.4.4 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy 
przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach 
przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. 
5.4.5 Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
5.4.6 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 
ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów8, zgodnie z 
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
5.4.7 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu, 



powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności9 i wodoszczelności, 
zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
5.4.8 Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
5.4.9 Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 
5.6 Montaż armatury 
5.6.1 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 
5.6.2 Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
5.6.3 Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do 
obsługi i konserwacji. 
5.6.4 Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
5.6.5 Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
5.6.6 Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania. 
5.6.7 Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna być 
zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała "pod grzybek". Nie dotyczy to 
zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach. 
5.6.8 Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów 
przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania 
poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach 
łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z 
instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie 
powodującego zanieczyszczenia wody. 
5.6.9 Każdy pion o wysokości ponad 3 kondygnacje lub grupa pionów w budynku o wysokości 2 - 3 kondygnacji, 
lecz obsługujące nie więcej niż 20 - 25 grzejników, powinny być wyposażone w armaturę odcinającą z armaturą 
spustową, montowaną na podejściu przewodu zasilającego i powrotnego. 
5.7 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 
5.7.1 Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury regulacyjnej 
(w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy 
montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, 
powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie 
zimnym. 
5.7.2 Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń 
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. 
5.7.3 Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być 
ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy dokonać 
zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 
5.8 Izolacja cieplna 
5.8.1 Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie izolacji 
cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli: 
a) są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w którym znajduje się 
grzejnik przyłączony tymi gałązkami, 
b) prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura powierzchni podłogi nad 
przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26 oC, 
c) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej określonych 
przewodów. 
5.8.2 Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z projektu 
technicznego tej instalacji. 
5.8.3 Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 
5.8.4 Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, 
powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. Materiały przeznaczone do wykonywania 
izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku 
pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
5.8.5 Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na 
powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
5.8.6 Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 
5.8.7 Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia 
5.9 Połączenia gwintowe 
Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką 
zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w 



metalu oraz zasady ich stosowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 *) i/lub PN-ISO 228-1 **). 
Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą obróbki 
mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej 
integralną część łączonego elementu. 
Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu 
sprawdza się przez nakręcenie złączki. 
Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych (przewidzianych 
przez producenta elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób 
dokręcania, niedopuszczalne jest dokręcanie zbyt słabe, zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego 
uszkodzenia łączonych elementów. 
Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. Stosowanie konopi w 
połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w 
tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z 
łączonych elementów (w połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane materiały 
pęczniejące pod wpływem wody). 
Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze nie przekracza 10 
bar i temperatura robocza nie przekracza 120oC. Połączenia gwintowe mogą być stosowane do połączeń rur z 
armaturą oraz urządzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczających powyższe 
wartości, jeżeli gwintowane króćce połączeniowe armatury lub urządzenia, wykonane są w ich materiale 
rodzimym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót winny być 
wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 
6.2. Warunki szczegółowe 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganymi określonymi w niniejszej Specyfikacji, 
Dokumentacji Projektowej i odpowiednimi Normami. 
6.3 Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej 
6.3.1 Warunki wykonania badania szczelności 
6.3.1.1 Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 11.2.1.2 Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga 
zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem 
montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach 
odbiorów częściowych. 
6.3.1.2 Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, 
dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 
6.3.1.3 Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość 
ciśnienia próbnego. 
6.3.1.4 Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła 
powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 
6.4 Przebieg badania szczelności wodą zimną 
6.4.1 Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w 
zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.  
6.4.2 Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 
mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 
6.4.3 Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia 
jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 
6.4.4 Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji 
za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 
6.4..5 Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 9, a badanie należy przeprowadzić 
zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11.  
6.4.6 Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica 
temperatury nie powinna przekraczać ±3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 
6.4.7 Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy 
jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 
6.5 Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji ogrzewczej 
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 
- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), 
- podłączyć naczynie wzbiorcze, 
- sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana, - sprawdzić napełnienie 



instalacji wodą oraz: 
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzić czy właściwy jest poziom wody w 
naczyniu, 
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym – sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu 
jest zgodne z projektem technicznym, 
- uruchomić pompy obiegowe, 
a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach 
instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych 
badań. 
6.6 Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej 
6.6.1 Prowadzenie badania 
6.6.1.1 Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku 
spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie 
zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich 
wpływ na warunki regulacji uwzględnione w protokóle odbioru. 
6.6.1.2 Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: 
a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 
b) po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 
c) po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie,  
6.6.1.3 Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę. 
możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów 
obliczeniowych. 
6.6.1.4 Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być ogrzewany co 
najmniej przez trzy doby. 
6.6.1.5 Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wszystkie zauważone 
nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się( za pozytywny, jeśli cała instalacja nic 
wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nic stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 
6.6.1.6 W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu szczelności na gorąco 
zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za 
spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w 
zładzie nie przekroczyły 0,1 % jego pojemności. 
6.6.1.7 Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji z naczyniem wzbiorczym 
przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową sporządzić dla celów eksploatacyjnych nomogram 
umożliwiający określenie stopnia napełnienia instalacji wodą w funkcji ciśnienia i średniej temperatury wody w 
instalacji. 
6.6.1.8 Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
6.7 Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej 
6.7.1 Badania armatury odcinającej 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
6.7.2 Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
6.7.3 Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów) 
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich identyfikację (sprawdzenie 
cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 
b) poprawność i szczelność montażu połączeń armatury (regulatorów), 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury (regulatorów), 
d) poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
e) nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu próbnego, 



f) plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane), 
g) poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej 
8.1.1 Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w 
szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, 
np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
8.1.2 Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez 
innych pracowników. 
8.1.3 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów 
robót: 
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 
        b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego 
instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodność kierunku 
bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej - projektowana 
izolacja cieplna bruzdy, 
        c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej 
instalacji ogrzewczej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części zewnętrznej tej instalacji - wymiary 
wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie, 
d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna  i ścian, osadzenie stopni 
włazowych i drabinek, odwodnienie. 
8.1.4 Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 
robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy 
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
8.1.5 W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania 
instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 
wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
8.2 Odbiór techniczny-częściowy instalacji ogrzewczej 
8.2.1 Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 
ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i 
zaizolowanych w zamurowywanych brudach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych 
w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, wężownic grzejników ogrzewania podłogowego 
ułożonych i zalewanych jastrychem, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których 
sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 
8.2.2 Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak 
bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
8.2.3 W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz 
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 
        b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
 konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
8.2.4 Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację 
części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych 
badań odbiorczych. 
8.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
częściowego. 
8.3 Odbiór techniczny-końcowy instalacji ogrzewczej 
8.3.1 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
       d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na 
gorąco w mchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie 
założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 
        e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt ogrzewania 



w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań rozporządzenia w zakresie 
izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. 
8.3.2 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i 
przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych  
f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych , 
g) protokóły wykonanych badań odbiorczych, 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację, 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
k) instrukcję obsługi instalacji. 
8.3.3 W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 
WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
odstępstwa, 
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
8.3.4 Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. 
8.3.5 Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia 
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn 
takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy 
ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej 
korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy,  
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
10. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW:  
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,Nr 120/00 poz. 
1268,Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 
154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.u. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.D. Nr 107/98 poz. 679, Nr 
8/02 poz. 71) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w 
Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo 
służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności (Dz.D. Nr 5/00 poz. 53) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie 
w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz 
rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności 
energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań w 
zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w życie od dnia 10.11.2003 r) 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. D. Nr 140/98 poz. 906) 
PN-EN 215:2002  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania  
PN-EN 442-1:1999  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
PN-EN 442-2:1999  Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 
PN-EN 1057:1999  Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i   gazu stosowane w 
instalacjach sanitarnych i  ogrzewania 
PN-EN 1254-1:2002(U)  Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur miedzianych z 
końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego 
PN-EN 1254-2:2002(U)  Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur miedzianych z 
końcówkami do  zaciskania 
PN-EN 1254-3:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do rur z tworzyw 
sztucznych z końcówkami do zaciskania 
PN-EN 1254-4:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z końcówkami innymi niż 
do połączeń kapilarnych i zaciskowych 
PN-EN 1254-5:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur miedzianych z 
krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego 
PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania 
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda 
obliczania 
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda 
obliczania 
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody 
uproszczone i wartości orientacyjne 
PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenia 
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenia 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i 
zamieszkania zbiorowego 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
 PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania 
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. 
Wymagania 
PN- B-02414: 1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych  systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. 
Wymagania 
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania 
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
PN- B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania 



i badania przy odbiorze 
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 
PN -83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 
PN-B-1 0720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych wodociągowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i 
zamkniętych obiegów ciepłowniczych 
PN -C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 
PN-H- 74200: 1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN- 79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN -65/M -69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania 
PN- 75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 
PN -881M -69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali  
PN- 70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN- 70/N-0l270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania ZAT /97 -0 1-005 Zalecenia do 
udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) i elementy 
łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL  Warszawa, 1997 r. 
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w rurociągach z 
polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL. Warszawa, 1997 r. ZAT 199-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z 
tworzyw termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczące 
zakresu stosowania, wymagań i badań. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INST 
AL. Warszawa, czerwiec 1999 r. 
 


