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WSTĘP

1.1
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien spełnić Wykonawca przy realizacji kontraktu na
przedmiotową budowę. Specyfikację naleŜy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisującymi inwestycję
i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy
i przekazaniem obiektu Inwestorowi a niezawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie
normami i sztuką budowlaną. Roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub
montaŜu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest
podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Wykonawca zobowiązany jest do wizji
lokalnej zakresu zamówienia przed złoŜeniem oferty. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych
materiałach muszą zostać zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnień mogą stanowić podstawę
do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektów. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości
materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu technicznego z
dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do biura projektów celem wyjaśnienia rozbieŜności. Zasada
powyŜsza obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją. NaleŜy przestrzegać narzuconych
wymiarów liniowych.
1.2
Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania
instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania
- przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
W róŜnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane normy
i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami
i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, Ŝe Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami.
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie
nie stwierdzono inaczej. Roboty naleŜy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych.
1.3. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz do przestrzegania
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa p.poŜ. Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę
i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a takŜe zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne
oraz odzieŜ wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt
przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w przypadku awarii, poŜaru i innych zagroŜeń.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w zeszytach nr 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12 Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO)
Instalacji Wodociągowych, Grzewczych, Kanalizacyjnych i Gazowych wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.
2.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim
Normom. Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań
i w sposób określony aktualnymi normami. Wszystkie uŜyte wyroby i materiały muszą:
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3.

−

Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do
wyrobów podlegających tej certyfikacji,

−

Posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mającą istotny wpływ na
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych,

−

Być oznakowane znakiem CE dla wyrobów, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną
z wymaganiami podstawowymi,

−

Być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno
w miejscach ich wykonania, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
4.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADOWANIA I TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych
robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać, Ŝe roboty będą wykonane i zakończone
zgodnie z Kontraktem. Pojazdy uŜywane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, środki
transportu nieodpowiadające tym warunkom będą usunięte z placu budowy. Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi
publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystości.
Wszystkie urządzenia dostarczane przez Zamawiającego lub Wykonawcę muszą być rozładowane przez Wykonawcę a następnie
składowane do czasu ich montaŜu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, winny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót, winny być
składowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny być dostępne do kontroli InŜyniera. Miejsca
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót
i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora.
5.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Instalacja, powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, moŜliwość spełnienia wymagań podstawowych
dotyczących w szczególności:
− bezpieczeństwa konstrukcji,
− bezpieczeństwa poŜarowego,
− bezpieczeństwa uŜytkowania,
− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
− ochrony przed hałasem i drganiami,
− oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
Instalacja 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 w art. 8 tej ustawy, a takŜe zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Instalacja powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umoŜliwiający zapewnienie jej prawidłowego
uŜytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i załoŜeniami projektu budowlanego tej instalacji
(przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu uŜytkowania), oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów
techniczno - budowlanych dotyczących warunków technicznych uŜytkowania obiektów budowlanych (dla budynków mieszkalnych
zgodnie z wymaganiami rozporządzenia).
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5.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI C.O .
•

Rury stalowe
Rury cienkościenne ze stali węglowej ocynkowane zewnętrznie łączone za pomocą ocynkowanych złączek zaciskowych ze
stali węglowej z czarnym pierścieniem uszczelniającym.

–

•

Rury z tworzywa sztucznego

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach:
–

•

Armatura odcinająca
–

•

Po stronie wody instalacyjnej, naleŜy stosować armaturę kulową gwintowaną PN 1,0 MPa do średnicy DN50, oraz od średnicy
DN50 zawory kulowe kołnierzowe PN1,6 MPa lub przepustnice między kołnierzowe na temperaturę t=100°C.

Armatura regulacyjna
–
–
–

•

z polietylenu (PE-Xc/AL/PE) wg PN-EN ISO 15875-1-5, łączonych przez zaprasowywanie z zastosowaniem systemowych
kształtek z tworzywa PPSU lub złączek mosięŜnych.

Ręczne zawory równowaŜące gwintowane PN 1,0 MPa do średnicy DN50, oraz od średnicy DN50 kołnierzowe,
Regulatory róŜnicy ciśnienia gwintowane PN 1,0 MPa do średnicy DN50, oraz od średnicy DN50 kołnierzowe
Głowice termostatyczne wzmocnione z zabezpieczeniem przed kradzieŜą i manipulacją blokowe, kątowe zespoły
przyłączeniowe ½”, 3/4” z odcięciem.

Izolacja termiczna instalacji grzewczej

Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji
ogrzewczej, jeŜeli:
- są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu, w którym znajduje się grzejnik
przyłączony tymi gałązkami,
- prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura powierzchni podłogi nad przewodem
w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26°C,
- z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej określonych przewodów.
Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeŜeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji.
Wykonywanie izolacji cieplnej naleŜy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości
wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. 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 nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać
moŜliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 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. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający
nierozprzestrzenianie się wzdłuŜ przewodów grzewczych.
Izolację ciepłochronna rurociągów naleŜy wykonać z gotowych otulin na bazie polietylenu oraz przy grubości izolacji powyŜej 30 mm
otulinami z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym z pianki polietylenowej o parametrach:
– wsp. przewodzenia - nie więcej niŜ 0,035 W/mK przy 10oC, dla innego współczynnika wyliczyć min. grubość izolacji;
– odporność termiczna na ciągłe obciąŜenie temperaturą T=+95 oC;
– nierozprzestrzeniające ogień.

Wykonanie izolacji cieplnej naleŜy wykonać po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania
powyŜszych robót protokołem odbioru. Grubości izolacji dla przewodów ciepłej wody uŜytkowej stosować zgodnie z: „ROZP. MIN.
INFRASTR. z dnia 6 listopada 2008 r.”, wg tabeli.
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Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubość izolacji cieplnej
(materiał 0,035 W/(mK)

1

Średnica wewnętrzna do 22 mm

20 mm

2

Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm

30 mm

3

Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm

równa średnicy wewnętrznej rury

4

Średnica wewnętrzna ponad 100 mm

100 mm

5

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyŜowania
przewodów

½ wymagań z poz. 1-4

6

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułoŜone w komponentach budowlanych
między ogrzewanymi pomieszczeniami

½ wymagań z poz. 1-4

7

Przewody wg poz. 6 ułoŜone w podłodze

6 mm

Minimalne grubości izolacji przyjmować zgodnie z w/w tabelą pkt. 1÷4. Rurociągi instalacji c.o. prowadzone w warstwach
posadzkowych izolować termicznie otulinami gr. 9 mm z pianek na bazie polietylenu pokryte folią ochronną.
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Podczas montaŜu urządzeń grzewczych bezwzględnie naleŜy przestrzegać instrukcji technicznych, DTR producenta
zastosowanych urządzeń.
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, Ŝeby w najniŜszych miejscach załamań przewodów zapewnić
moŜliwość odwadniania instalacji, a w najwyŜszych miejscach załamań przewodów moŜliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza
się moŜliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeŜeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie,
a opróŜnianie z wody jest moŜliwe przez przedmuchanie spręŜonym powietrzem.
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 niŜ wynika to
z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury.
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.
Przewody naleŜy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłuŜeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem
moŜliwości samokompensacji).
Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali węglowej zwykłej)
i cieplnej.
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłuŜeń cieplnych.
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułoŜone równolegle.
Przewody pionowe naleŜy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację.
Oba przewody pionu dwururowego naleŜy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy
średnicy pionu nieprzekraczającej DN 40. Odległość między przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby moŜliwy
był dogodny montaŜ tych przewodów.
Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę).
W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi naleŜy wykonać od strony pomieszczenia.
Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie dotyczy to przewodów
z tworzywa sztucznego i miedzi).
Przewody poziome naleŜy prowadzić powyŜej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów gazowych.
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 %.
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe do wyeliminowania), mogące powodować
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych
nie wolno uŜywać.
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•

•
•
•

Kolejność wykonywania robót:
o
wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur,
o
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
o
przecinanie rur, rury naleŜy przycinać na wymaganą długość prostopadle do osi za pomocą odpowiednich narzędzi –
noŜyc, obcinaków do rur.
o
załoŜenie tulei ochronnych,
o
przed przystąpieniem do procesu łączenia przewodów stalowych rurę i kształtkę naleŜy oczyścić z wszelkich
zanieczyszczeń (kurzu, tłuszczu itp.) i osuszyć,
o
łączenie rur stalowych wykonuje się poprzez spawanie z zastosowaniem znormalizowanych kształtek.
o
łączenie przewodów z tworzyw sztucznych wykonuje się poprzez nasunięcie tulei zaciskowej - pierścieniem w stronę
rury,
o
zaznaczyć na rurze wymaganą głębokość wsunięcia rury w złączkę (właściwą dla danej średnicy zewnętrznej rury –
zgodnie z tabelą producenta).
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. Przejścia przez przegrody
budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
Przewody naleŜy mocować do konstrukcji za pomocą obejm lub uchwytów z wkładką gumową.
Pod grzejnikami i rozdzielaczami naleŜy montować podkładki korkowe w celu wyeliminowania przenoszenia drgań z pomieszczeń
technicznych.

Podpory
•

•

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być zgodne z projektem
technicznym. Nie naleŜy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeŜeli nie zmienia to
zaprojektowanego układu kompensacji wydłuŜeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych napręŜeń
i odkształceń przewodów.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umoŜliwić łatwy i trwały montaŜ przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór
przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Tuleje ochronne
•
•
•

•

•
•

•

•
•

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop),
naleŜy stosować tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moŜe znajdować się Ŝadne połączenie rury.
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:
o co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
o co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuŜsza niŜ grubość przegrody pionowej o około 5 cm z kaŜdej strony, a przy przejściu przez strop
powinna wystawać około 2 cm powyŜej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek),
których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną.
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym niedziałającym
korozyjnie na rurę, umoŜliwiającym jej wzdłuŜne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej napręŜeń ścinających.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego powinien być wykonany w sposób
zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E, izolacyjności ogniowej I) wymaganą
dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniŜej poziomu terenu, powinien być
wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.
Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym
znajdującym się w projekcie technicznym.
Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.

MontaŜ grzejników
•
•
•
•
•
•

Grzejnik ustawiany przy ścianie naleŜy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni
ściany lub wnęki.
Grzejnik w poziomie naleŜy montować z uwzględnieniem moŜliwości jego odpowietrzania.
Grzejniki płytowe stalowe naleŜy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika.
Grzejniki moŜna montować na dostosowanych do nich stojakach podłogowych, stosując odpowiednio wymienione powyŜej zasady.
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien
opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.
Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych zestawiono w tablicy 2.
Tablica 2. Minimalne odstępy grzejnika od elementów budowlanych
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od bocznej ściany wnęki
od sufitu

od spodu
podokiennika
(parapetu)

od podłogi

Rodzaj grzejnika

od ściany za
grzejnikiem

Odstęp minimalny grzejnika

od tej strony grzejnika,
z którego boku nie jest
zamontowana armatura
grzejnikowa
cm

od tej strony grzejnika,
z którego boku jest
zamontowana armatura
grzejnikowa
cm

cm
cm
cm
cm
członowy Ŝeliwny, stalowy lub aluminiowy
5
7
15
płytowy stalowy
51)2)
71)
30
25
rurowy gładki lub oŜebrowany
5
10
5
1) w pomieszczeniach zakładu opieki zdrowotnej grzejniki powinny być instalowane nie niŜej niŜ 12 cm od podłogi i nie bliŜej niŜ 6 cm
od lica ściany wykończonej, a w pomieszczeniach o podwyŜszonej aseptyce minimum 10 cm od lica ściany wykończonej; grzejniki
powinny być gładkie, łatwe do czyszczenia
2) dopuszcza się mniejszą odległość grzejnika płytowego stalowego od ściany, jeŜeli odległość ta wynika z zamocowania grzejnika na
wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika
•

•

•
•

Grzejnik, którego budowa to umoŜliwia, moŜna łączyć krzyŜowo (zasilanie i powrót po przeciwnych stronach grzejnika). KrzyŜowo
naleŜy łączyć grzejnik, dla którego taki sposób łączenia jest wymagany w projekcie technicznym oraz grzejnik długi jeŜeli jest to
technicznie moŜliwe.
Grzejniki naleŜy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót wykończeniowych.
W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest moŜliwe, zamiast grzejnika naleŜy zainstalować grzejnikowy szablon montaŜowy
połączony z gałązkami grzejnikowymi w celu umoŜliwienia przeprowadzenia badania szczelności instalacji. JeŜeli badanie to będzie
przeprowadzane wodą, grzejnikowe szablony montaŜowe powinny być wyposaŜone w odpowietrzniki miejscowe.
Grzejnik lub szablon montaŜowy grzejnika naleŜy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób umoŜliwiający montaŜ i demontaŜ
bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia przegród budowlanych, w których lub na których gałązki te są prowadzone.
Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy poniŜej przewodów rozdzielczych) naleŜy wyposaŜyć w armaturę
spustową.

MontaŜ armatury
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Ŝeby była dostępna do obsługi i konserwacji.
Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, Ŝeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku
przepływu na armaturze.
• Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy uŜyciu odpowiednich
wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym.
• Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania.
• Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a takŜe na gałęziach powinna być zainstalowana w takim
połoŜeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworów grzybkowych, dla których
producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach.
• Armatura spustowa powinna być instalowana w najniŜszych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem
zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umoŜliwienia opróŜniania poszczególnych pionów z wody, po ich
odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węŜa
w sposób umoŜliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału
(tworzywa sztucznego) niepowodującego zanieczyszczenia wody.
Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, naleŜy
oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji
ogrzewczej.
•
•
•
•

5.2.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI WOD-KAN

MontaŜ kanałów PCV
Rurociągi kanalizacyjne PCV naleŜy wykonać i mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób zapewniający odizolowanie
ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. Przewody pod podłogą w ziemi naleŜy
układać na podsypce piaskowej. Przed przystąpieniem do montaŜu rur i kształtek z tworzyw sztucznych naleŜy dokonać oględzin tych
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm. Kanały rurowe naleŜy układać z zachowaniem minimalnych
spadków dla PCV 110 – 2%, dla PCV 160 – 1,5%, dla PCV75 – 2%. Podejścia przyborów do pionów naleŜy układać ze spadkiem 2,5%.
7|Strona

Połączenia kielichowe na wcisk
MontaŜ połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem
elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. NaleŜy zwrócić
szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich.
Połączenia z przyborami i urządzeniami
Przed przystąpieniem do montaŜu przyborów i urządzeń naleŜy dokonać oględzin ich powierzchni. Powierzchnie powinny być gładkie,
czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań norm. MontaŜ przyborów
i urządzeń naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich
normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń. Wszystkie przybory sanitarne muszą być
połączone z instalacją poprzez zamknięcie wodne.
5.3.

MontaŜ rurociągów wodociągowych

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, Ŝeby w najniŜszych miejscach załamań przewodów zapewnić moŜliwość
odwadniania instalacji, oraz moŜliwość odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza się moŜliwość układania odcinków
przewodów bez spadku jeŜeli opróŜnianie z wody jest moŜliwe przez przedmuchanie spręŜonym powietrzem. Przewody instalacji
wodociągowej naleŜy prowadzić po ścianach wewnętrznych. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie
przewodów po ścianach zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem paty
wodnej (izolowanie cieplne przewodów lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego). Nie wolno układać przewodów wodociągowych
w ziemi, jeŜeli podłoga tworzy szczelną płytę nad przewodem. 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 niŜ wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. Przewody podejść wody
zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przewody wodociągowe mogą być prowadzone
w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym naleŜy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.
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.
Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze płaszczowej lub co najmniej z izolacją
powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego np. tekturą falistą) w taki sposób, aby przy wydłuŜeniach
cieplnych:
− powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją zakrywający,
− w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe napręŜenia lub siły rozrywające połączenia.
Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej. Przewody instalacji wodociągowej
wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być prowadzone w odległości większej niŜ 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc od
powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza naleŜy stosować izolację cieplną. Przewody instalacji wodociągowej naleŜy izolować,
gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyŜszenie temperatury ścianki rurociągu powyŜej + 30 °C. Przewody
wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej, naleŜy izolować przed
zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni przewodów. Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający
wykonanie izolacji cieplnej. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu albo
podłogi powinna wynosić co najmniej:
− dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm,
− dla przewodów średnicy 32 mm- 50 mm - 5 cm,
− dla przewodów średnicy 65 - 80 mm - 7 cm,
− dla przewodów średnicy 100 mm - 10 cm.
Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułoŜone równolegle.
Przewody poziome instalacji wody zimnej naleŜy prowadzić poniŜej przewodów instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów
gazowych.
Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyŜej przewodów elektrycznych.
Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1m.
5.4.1. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych
Przed przystąpieniem do montaŜu rur i kształtek z tworzyw sztucznych naleŜy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur
i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych.
Połączenia zgrzewane
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe:
− zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do właściwej temperatury
i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału,
− zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, Ŝe kształtki polietylenowe (PE) zawierają jeden lub więcej integralnych
elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego
z bosym końcem lub rurą.
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Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki stopionego
materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym Ŝadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu
w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno
wystąpić pofałdowanie.
Połączenia mechaniczne zaciskowe
Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na końcówkach rur. Połączenia te mają
zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 110 mm.
Połączenia klejone
Połączenia klejone w montaŜu instalacji wodociągowych stosowane są dla rur i kształtek z PVC-U Powierzchnie łączonych elementów
za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. NaleŜy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju.
Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu
tworzących się par rozpuszczalników. Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów
tych materiałów.
Połączenia z armaturą
Przed przystąpieniem do montaŜu armatury naleŜy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. Powierzchnie powinny
być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad.
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO
dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją naleŜy wykonać
przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów.
5.4.2. Podpory
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umoŜliwić łatwy i trwały montaŜ przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór
przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.
Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów (obejm) lub wsporników. Konstrukcja uchwytów
lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaŜ instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub
wspornika naleŜy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna
zapewniać swobodne przesuwanie się rur. Uchwyty (obejmy) rurociągów wodociągowych mocować do szyn konstrukcyjnych systemowych
wg. cz.konstrukcyjnej, wspólnie z innymi instalacjami (c.o., c.t., spręŜonego powietrza)..
Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicy:
Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych w instalacji wodociągowej wody ciepłej i zimnej
Materiał
Średnica nominalna rury
Przewód montowany
pionowo 1)
m
3
2,0
2,9
3,4
3,9
4,6
4,9
5,2
5,9

1
stal węglowa zwykła ocynkowana; stal odporna
na korozję;

2
DN 10 do DN 20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN 100
1)Lecz nic mniej niŜ jedna podpora na kaŜdą kondygnacje

inaczej
m
4
1,5
2,2
2,6
3,0
3,5
3,8
4,0
4,5

Maksymalny odstęp między podporami przewodów z PE-X, PP-R w instalacji wodociągowej
Poz
Materiał rury
Średnica nominalna rury
Przewód montowany w instalacji
wody cieplej

wody zimnej

pionowo m

inaczej m

pionowo m

inaczej
m

1

2

3

4

5

6

7

1

PE-X;

DN 12doDN25

1,0

0,8

1,0

0,8
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2

PP-R;

DN 16

0,8

0,6

0,9

0,7

DN20

0,8

0,6

1,0

0,8

DN25

0,9

0,7

1,1

0,8

DN32

1,1

0,8

1,3

1,0

DN40

1,2

0,9

1,4

1,1

DN50

1,3

1,0

1,61)

1,2

DN63

1,5

1,2

1,81)

1,4

DN75

1,71)

1,3

2,01)

1,5

DN90

1,91)

1,4

2,11)

1,6

DN 110

2,01)

1,6

2,41)

1,8

Prowadzenie przewodów bez podpór
Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moŜe być prowadzony w warstwach podłoŜa podłogi bez podpór pod
warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego w izolacji. W instalacji wodociągowej wody ciepłej celowe jest
takie prowadzenie rury osłonowej, Ŝeby jej oś była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody, na której przewód
jest układany.
Tuleje ochronne
Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomegoprzez ścianę, a przewodu pionowego przez strop),
naleŜy stosować przepust w tulei ochronnej.
Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:
− co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
− co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop
Tuleja ochronna powinna być dłuŜsza niŜ grubość przegrody pionowej o około 2 cm z kaŜdej strony, a przy przejściu przez strop
powinna wystawać około 2 cm powyŜej posadzki i około 1 cm poniŜej tynku na stropie. Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca
się stosować tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie
na rurę, umoŜliwiającym jej wzdłuŜne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej napręŜeń ścinających.
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się Ŝadne połączenie rury przewodu.
Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie
technicznym.
5.4.3. Izolacje
Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie izolacji cieplnej
przewodów instalacji wodociągowej wody ciepłej, w których nie ma cyrkulacji.
Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej powinny być izolowane cieplnie w zakresie określonym w projekcie technicznym tej
instalacji.
JeŜeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji wodociągowej przed zamarznięciem powinny być one
izolowane cieplnie albo jeŜeli jest to niewystarczające, zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.
Armatura instalacji wodociągowej wody ciepłej powinna być izolowana cieplnie, jeŜeli wymaganie to wynika z projektu technicznego
tej instalacji.
Wykonywanie izolacji cieplnej naleŜy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania
powyŜszych robót protokółem odbioru.
Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne
z projektem technicznym instalacji wodociągowej.
Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone,
a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać moŜliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
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.
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być
wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.
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5.4.4. MontaŜ armatury
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Ŝeby była dostępna do obsługi i konserwacji.
Na kaŜdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do lokalu uŜytkowego, w miejscu łatwo dostępnym,
powinna być zainstalowana armatura odcinająca.
Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę wodociągową do takich punktów czerpania
jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary, a takŜe pralki automatyczne, zmywarki itp. JeŜeli rozwiązanie doprowadzenia wody
wodociągowej w tych przyborach lub urządzeniach umoŜliwia jej przepływ zwrotny, na przewodzie doprowadzającym wodę
wodociągową do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu punktów czerpania), naleŜy zainstalować
odpowiednie wyposaŜenie uniemoŜliwiające przepływ zwrotny.
Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, Ŝeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku
przepływu na armaturze.
Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim połoŜeniu aby w czasie rozbioru wody napływała ona „pod
grzybek". Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy uŜyciu odpowiednich
wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. Armatura spustowa powinna być instalowana w
najniŜszych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla
umoŜliwienia opróŜniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach
łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węŜa w sposób umoŜliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. W armaturze
mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. W standardowym przypadku wysokość
ustawienia armatury czerpalnej na ścianie powinna być zgodna z tablicami 4 i 5.
Tablica 4. Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem

Nazwa przyboru

Wysokość ustawienia armatury
czerpalnej nad podłogą

Wysokość górnej krawędzi
przedniej ścianki przyboru nad
podłogą

zlew

m
0,75 ÷ 0,95

m
0,50 ÷ 0,60

m

zlewozmywak do pracy stojącej

1,10 ÷ 1,25

0,85 ÷ 0,90

zlewozmywak do pracy
siedzącej

1,00 ÷ 1,10

0,75

armatury czerpalnej nad górną
krawędzią przedniej ścianki
przyboru

umywalka

1,00 ÷ 1,15

0,75 ÷ 0,80

0,25 ÷ 0,35

umywalka dla dzieci

0,85 ÷ 0,95

0,60

Wysokość ustawienia:

Tablica 5. Wysokość ustawienia armatury ściennej
Nazwa przyboru
-

natrysk

ciśnieniowy zawór spłukujący

Wysokość ustawienia
m
armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku
1,15 ÷ 1,30
główki natrysku stałego górnego nad posadzką brodzika natrysku, licząc od sitka główki
1,85 ÷2,10
osi wylotu podejścia czerpalnego nad posadzką 1,10

MontaŜ urządzeń
MontaŜ urządzeń takich jak wpusty, przybory sanitarne naleŜy wykonywać wg instrukcji montaŜu producenta stosowanych rozwiązań
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.
Przybory nie wymienione w powyŜszym zestawieniu naleŜy montować na wysokościach standardowych.
5.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WENTYLACJI
MontaŜ przewodów
− Kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej;
− Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wŜerów, wad
walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad;
− Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506;
− Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001;
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− Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434;
− Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002;
− Grubości blach na kanały naleŜy przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu róŜnicy załoŜonych ciśnień roboczych nie
wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami. Dodatkowe wzmocnienia
powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku. Elementy przejściowe
będą miały kąt 150 w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia wyposaŜyć w łopatki kierownicze, a ich promień
wewnętrzny winien wynosić co najmniej 100mm;
− Minimalne grubości kanałów okrągłych:
−
Ø100 ÷ Ø 125 - 0,50 mm,
−
Ø 160 ÷ Ø 250 - 0,60 mm,
−
Ø 280 ÷ Ø 710 - 0,75 mm,
−
powyŜej Ø 710 - 1 mm;
− Minimalne grubości kanałów prostokątnych (decyduje długość dłuŜszego boku):
−
do 750 mm - 0,75 mm,
−
750 do 1400 mm - 0,9 mm,
−
powyŜej 1400 mm - 1,1 mm;
− Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umoŜliwiającej szczelne wykonanie
połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100mm.
− Przejścia przewodów przez przegrody budynku naleŜy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe
od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłoŜone
wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.
− Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny być wykonane w sposób nieobniŜający
odporności ogniowej tych przegród.
− Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłuŜne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie
wilgoci.
− Izolacje cieplne niewyposaŜone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
naraŜone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na
swojej zewnętrznej powierzchni.
− Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania.
− Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej
w miejscu zamocowania.
− Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości
i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i
nienaruszalność konstrukcji.
− Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciąŜenia wynikające z cięŜarów:
− przewodów;
− materiału izolacyjnego;
− elementów niezamocowanych niezaleŜnie zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.;
− elementów składowych podpór lub podwieszeń;
− osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciąŜenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji.
− Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyŜszoną temperaturę powietrza transportowanego w
sieci przewodów, jeśli taka występuje.
− Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co
najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciąŜenia.
− Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej
1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciąŜenia.
− Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć moŜliwość przeniesienia obliczeniowego obciąŜenia oraz być takiej
konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczało 0,4% odległości między zamocowaniami elementów pionowych.
− Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy
co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciąŜenia.
− W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione,
naleŜy zapewnić niezaleŜne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
− W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna umoŜliwiać
kompensację wydłuŜeń liniowych.
− Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niŜ 15 m od źródła drgań powinny być wykonane
jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.
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Izolacje termiczne
Kanały wentylacyjne izolować termiczne i paroszczelne matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej według Dokumentacji
Projektowej. Dodatkowo naleŜy obudować wszystkie izolowane kanały prowadzone na zewnątrz blachą stalową ocynkowaną. Izolację
mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanałów oraz nakładek samo zakleszczających się w ilości
min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza się takŜe stosowanie mat z wełny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku
stosowania elementów klejonych, powierzchnię kanałów dokładnie oczyścić i odtłuścić. Powierzchnie styków poszczególnych odcinków
izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy taśm aluminiowych samoprzylepnych.
Podwieszenia kanałów
Wszystkie kanały i urządzenia naleŜy podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący moŜliwość przenoszenia drgań
z instalacji do konstrukcji budynku (przewody podtrzymywać przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane
przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową). Kanały naleŜy podwieszać przy pomocy prętów
gwintowanych mocowanych do stropu lub belek. W kaŜdym przypadku mocowania naleŜy bezwzględnie przestrzegać zaleceń
konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i
prowadzone w taki sposób, aby w przypadku poŜaru nie oddziaływały siłą większą niŜ 1 kN na elementy budowlane, a takŜe aby
przechodziły przez przegrody w sposób umoŜliwiający kompensacje wydłuŜeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów
budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku poŜaru w czasie
nie krótszym niŜ wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.
Urządzenia
− Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku (przez
stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów spręŜynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje
przez stosowanie łączników elastycznych.
− Amortyzatory pod wentylator naleŜy rozmieszczać w taki sposób, aby środek cięŜkości wentylatora znajdował się
w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami.
− Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów wentylatora.
− Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100 ÷ 250 mm.
− Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i
jednocześnie, aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację.
− Podczas montaŜu wentylatora naleŜy zapewnić:
− odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleŜności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; równoległe ustawienie osi
wirnika wentylatora i osi silnika;
− ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatorów z
przekładnią pasową).
− Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów wentylatora.
Tłumiki hałasu
Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierającym:
−
kierunek przepływu powietrza,
−
wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra).
W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) tłumiki naleŜy montować w przewodach
wentylacyjnych jak najbliŜej przegrody akustycznej (ściana, strop) oddzielającej to pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego. Sieć
przewodów naleŜy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych.
Przepustnice, regulatory przepływu, klapy p.poŜ.
− Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposaŜone w element umoŜliwiający trwałe
zablokowanie dźwigni napędu w wybranym połoŜeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów
powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji.
− Mechanizmy napędu przepustnic powinny umoŜliwiać łatwą zmianę połoŜenia łopat w pełnym zakresie regulacyjnym.
Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie połoŜenia otwartego i zamkniętego.
− Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w
PN - EN 1751.
− Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.
Czerpnie i wyrzutnie
− Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków atmosferycznych np.
przez zastosowanie Ŝaluzji, daszków ochronnych itp.;
− Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków,
liści itp.;
− Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach;
− Powierzchnia czerpni powinna zapewniać zasysanie z prędkością poniŜej 2,5 m/s;
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− Wyrzutnie powinny mieć powierzchnię zapewniającą wyrzut powietrza z prędkością niŜszą niŜ 4 m/s.
Roboty towarzyszące
Roboty budowlane w postaci przebić przegród budowlanych naleŜy wykonywać zgodnie ze STWiOR Robót Budowlanych – 01.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Kontrola wykonania instalacji wodociągowej

Zakres badań odbiorczych naleŜy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych
powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, Ŝe powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze
szczelności, przed moŜliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji,
zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed moŜliwością przepływów zwrotnych.
Podczas dokonywania badań odbiorczych naleŜy wykonywać pomiary.
− temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. Dopuszcza się dokonywanie tego
pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na złączce lub śrubunku, itp.) po
uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłoŜenia czujnika z ewentualnie nałoŜonej farby lub innych zanieczyszczeń,
− spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów róŜnicowych zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą
niŜ 10 Pa.
Warunki wykonania badania szczelności
Badanie szczelności naleŜy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej. JeŜeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zamontowano część
przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montaŜu całej instalacji, wówczas badanie szczelności naleŜy przeprowadzić na
zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów
częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności spręŜonym powietrzem.
Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego.
Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana
wodą. Czynność tę naleŜy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej a budynek, w którym znajduje się instalacja, nie moŜe
być przemarznięty. Od instalacji wody ciepłej naleŜy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia roboczego.
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu naleŜy dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń
i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania
szczelności.
Przebieg badania szczelności wodą zimną
Do instalacji naleŜy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposaŜona w zbiornik wody, zawory
odcinające, zawór zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien być uŜywany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150mm) o zakresie
o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:
− 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
− 0,2 bar przy zakresie wyŜszym.
Badanie szczelności instalacji wodą moŜemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego
badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia.
Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności naleŜy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania
szczelności, kontrolując jego wartość w najniŜszym punkcie instalacji.
Wartość ciśnienia próbnego naleŜy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niŜ 10 barów.
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (róŜnica temperatury nie powinna
przekraczać ± 3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna.
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy
którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym czy
z wynikiem negatywnym. W protokole naleŜy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności.
Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, naleŜy dodatkowo przeprowadzić
badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym.
Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół wody ciepłej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.
6.2.

Kontrola wykonania instalacji grzewczej

Warunki wykonania badania szczelności
• Badanie szczelności naleŜy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz
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przed wykonaniem izolacji cieplnej.
• JeŜeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zamontowano część przewodów instalacji, przed
całkowitym zakończeniem montaŜu całej instalacji, wówczas badanie szczelności naleŜy przeprowadzić na zakrywanej jej
części, w ramach odbiorów częściowych.
• Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych moŜliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania
szczelności spręŜonym powietrzem.
• Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótko trwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego.
• Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno być skutecznie
zabezpieczone przed uruchomieniem.
Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną
• Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być skutecznie
wypłukana wodą. Czynność tę naleŜy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej a budynek, w którym jest instalacja,
nie moŜe być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie
otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte.
• Przed napełnieniem wodą instalacji wyposaŜanej w odpowietrzniki automatyczne i niewypłukanej, nie naleŜy wkręcać
kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja
taka powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się połączenie z elementem
otwierającym zaworu stopowego węŜa elastycznego, umoŜliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika
lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy naleŜy wkręcić automatyczny odpowietrznik.
• Bezpośrednio po płukaniu naleŜy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie potrzebę zastosowania odpowiedniego
inhibitora korozji, jeŜeli wyniki badania wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji oraz uŜyte materiały instalacyjne
wymagają wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z WTWiO
• NaleŜy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury zabezpieczające.
• Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu naleŜy, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać
starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.
• Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem występowania ujemnej temperatury
zewnętrznej, zaleca się alternatywnie:
a) zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze środkiem obniŜającym temperaturę jej
zamarzania i nieoddziaływującym szkodliwie na elementy instalacji,
b) nie wyposaŜać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montaŜowymi z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu
umoŜliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutków korozji.
Przebieg badania szczelności wodą zimną
•
•

•
•
•
•

Do instalacji naleŜy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposaŜona w zbiornik wody, zawory
odcinające, zawór zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien być uŜywany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150mm) 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 wyŜszym.
Badanie szczelności instalacji wodą moŜemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do
takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia.
Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności naleŜy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do
badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniŜszym punkcie instalacji.
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (róŜnica temperatury nie
powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne.
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 protokole naleŜy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem
szczelności.

Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą
Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą (z odpowiednim inhibitorem - jeŜeli istnieje taka konieczność) nie naleŜy jej opróŜniać,
z wyjątkiem przypadków, gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza się opróŜnianie tylko tej
części zładu, w której wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno
odbywać się do zbiornika retencyjnego, jest to szczególnie istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji. Wymaganie powyŜsze
dotyczy kaŜdej instalacji ogrzewczej, niezaleŜnie od rodzaju materiału, z którego wykonane są rury i grzejniki. Instalację napełnioną
wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej naleŜy zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. JeŜeli
badanie szczelności przeprowadzane jest w ramach odbioru częściowego, to badanie naleŜy przeprowadzić wodą odpowiednio
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uzdatnioną, aby ta część instalacji, która została poddana próbie i po tej próbie będzie opróŜniona z wody do momentu włączenia do
pozostałej części instalacji (moŜe to być okres nawet wielu miesięcy) nie ulegała korozji.
•

•
•

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montaŜowej przewodowej armatury regulacyjnej (w uzasadnionych
przypadkach montaŜ kryz regulacyjnych), nastawy regulatorów róŜnicy ciśnienia, nastawy montaŜowe zaworów grzejnikowych
i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montaŜu,
płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym.
Nastawy regulacji montaŜowej armatury regulacyjnej naleŜy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie
technicznym instalacji.
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony na kaŜdym zaworze
przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia naleŜy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów.

6.4. Kontrola wykonania wentylacji
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich
gaz robót. KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki
przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzić badanie ponownie. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót:
− usytuowania i posadowienia urządzeń wentylacyjnych,
− prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokościach i odległościach poziomych,
− bieŜąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oświetlenia, instalacja sanitarna),
− odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodów wentylacyjnych (w sposób trwały i pewny),
− powierzchnie poszczególnych elementów muszą być gładkie, bez załamań i wgnieceń,
− materiał powinien być jednorodny, bez wŜerów i wad walcowniczych,
− połączenia rozłączne poszczególnych elementów instalacji i urządzenia powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie
dopasowane,
− powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leŜeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu,
− urządzenia wentylacyjne (centrale klimatyzacyjne, wentylacyjne, wentylatory dachowe itp.) powinny posiadać charakterystyki
techniczne zgodne z określonymi w dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzenia nie
mogą przekraczać ±10% ze szczególnym zachowaniem projektowanego układu podciśnień i nadciśnień pomiędzy
pomieszczeniami.
7.

OBMIAR ROBÓT

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji
Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
Po zakończeniu robót instalacyjnych naleŜy dokonać obmiaru powykonawczego. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach
i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robót sporządza się zgodnie z następującymi zasadami:
− długość rurociągów mierzy się wzdłuŜ ich osi
− m ( metr bieŜący) dla montaŜu rur, prób szczelności,
− szt. (sztuka) dla armatury, dla robót związanych z przejściem gazociągu przez przegrody budowlane,
− m2 (metr kwadratowy) dla zabezpieczenia antykorozyjnego,
− kpl (komplet) dla urządzeń gazowych.
8.

ODBIÓR ROBÓT

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
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Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbiór wstępny
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite
zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją
Projektową i ST. W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin
odbioru wstępnego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót
w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego robót jest protokół odbioru wstępnego robót sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie
realizacji Umowy,
•
Dokumentację Powykonawczą,
•
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
•
Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia,
•
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały),
•
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST,
•
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
•
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
wykonanych zgodnie z ST
•
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
•
instrukcje eksploatacyjne,
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
•

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
− dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robót,
− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
− protokoły odbiorów częściowych,
− dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały),
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST,
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− protokół odbioru przewodów kominowych.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję
roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji.
9.

ROZLICZENIA ROBÓT

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia będą realizowane na warunkach i terminach
określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. Przyjmuje się, Ŝe przed złoŜeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie
niezbędne informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć lub
dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, Ŝe Wykonawca opiera swoją Ofertę Przetargową na danych udostępnionych przez
Zamawiającego, oraz na własnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyŜej opisano.
Przyjmuje się, Ŝe Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości i kompletności Oferty Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie
i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a takŜe wszystko, co moŜe być konieczne dla
właściwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunięcia usterek.
Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Uznaje się, Ŝe koszty wykonania wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących nie podlegają dodatkowej zapłacie i są ujęte w Cenie
Kontraktowej.
10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.
Normy
 PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania
i badania.
 PN-81/B-10700/01 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.
 PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spoŜycia
przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.
 PN-EN 1329-1:2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur,
kształtek i systemu.
 PN-EN 1329-1:2001 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur,
kształtek i systemu.
 PN-ENV 1329-2:2002(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej
i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące
oceny zgodności.
 PN-EN 1519-1:2002 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej
i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
 PN-ENV 1519-2:2002 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskie
i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.
 PN-EN 1451-1:2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
 PN-ENV 1451-2:2007 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej
i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.
 PN-EN ISO 15875-1:2005 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne.
 PN-EN ISO 15875-2:2005 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Część 2: Rury.
 PN-EN ISO 15875-3:2005 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Część 3: Kształtki.
 PN-EN ISO 15875-5:2005 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.
 PN-79/M-75110 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłuŜone.
 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
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 PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania
dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny.
 PN-79/M-75111 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący.
 PN-79/M-75113 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką.
 PN-78/M-75114 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
 PN-78/M-75115 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe.
 PN-80/M-75116 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowa piecykowa.
 PN-78/M-75117 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa.
 PN-80/M-75118 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojące.
 PN-78/M-75119 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące.
 PN-74/M-75123 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe.
 PN-74/M-75124 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca rozsuwalna.
 PN-75/M-75125 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte.
 PN-77/M-75126 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące jednootworowe.
 PN-80/M-75144 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome.
 PN-78/M-75147 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe.
 PN-76/M-75150 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy.
 PN-70/M-75167 - Armatura domowej sieci wodociągowej. PrzedłuŜacze.
 PN-69/M-75172 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących.
 PN-80/M-75180 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe.
 PN-75/M-75206 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe.
 PN-85/M-75178.00 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
 PN-89/M-75178.01 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
 PN-79/M-75178.03 - Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.
 PN-90/M-75178.04 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
 PN-89/M-75178.05 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
 PN-89/M-75178.07 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
 PN-81/B-12632 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.
 PN-81/B-12632/Az1:2002 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).
 PN-80/B-12633 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.
 PN-EN 36:2000 - Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.
 PN-79/B-12634 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.
 PN-81/B-12635 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe.
 PN-EN 33:2011 - Miski ustępowe i zestawy WC. Wymiary przyłączeniowe.
 PN-77/B-12636 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.
 PN-78/B-12637 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.
 PN-79/B-12638 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
 PN-EN 251:2005 - Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe.
 PN-EN 251:2013-04 - Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe.
 PN-91/B-77561 - Brodziki z blachy stalowej emaliowane.
 PN-EN 695:2002 - Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe.
 PN-EN 695:2005 - Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe.
 PN-EN 31:2000 - Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe.
 PN-EN 31+A1:2014-07 - Umywalki. Wymiary przyłączeniowe.
 PN-EN 32:2000 - Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe.
 PN-EN 111:2004 - Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe.
 PN-75/H-75301 - Umywalki Ŝeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
 PN-89/M-75178.01 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
 PN-86/B-75704.01 - Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania.
 PN-90/B-75704.02 - Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych standardowych. Główne
wymiary.
 PN-88/B-75704.03 - Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych kompakt. Główne wymiary.
 PN-88/B-75704.04 - Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych dziecięcych. Główne wymiary.
 PN-EN 997:2001 - Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym.
 PN-EN 997:2012 - Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym.
 PN-EN 1253-5:2002 - Wypusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
 PN-EN 1253-5:2005 - Wpusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wpusty ściekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
 PN-88/C-89206 - Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
 PN-C-89206:2005 - Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U).
 PN-EN 681-2:2002 - Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych
i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne.
 PN-EN 681-2:2003 - Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych
i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne.
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PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 215-2005 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badań.
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-1:2015-02 – Grzejniki i konwektory. Część 1: Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań
PN-EN 442-2:2015-02 – Grzejniki i konwektory. Część 2: 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 ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór ciep1ny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda
obliczania
PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór ciep1ny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda
obliczania.
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13789:2008 – Cieplne właściwości uŜytkowe budynków. Współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie
i wentylację. Metoda obliczania.
PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 10226-1:2006 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Część 1: Gwinty stoŜkowe zewnętrzne
i gwinty walcowe wewnętrzne. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nieuzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:2005 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Część 1: Wymiary, tolerancje
i oznaczenie.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania
PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

10.2.
Inne dokumenty, ustawy, rozporządzenia
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.
Wydawnictwo Arkady.
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Kanalizacji.
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 1,5,6,7,11,12 – COBRTI INSTAL.
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB
Promocja – 2005 r.
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 1994, nr 89, poz. 414 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004, nr 92, poz. 881 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000, nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2001, nr 72, poz.
747 z późn. zm.).
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz. U. 1997, nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2041 z późn. zm.).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002, nr 108, poz.
953 z późn. zm.).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U.
2004, nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
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