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1. WYMAGANIA OGÓLNE.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna poz. 1 odnosi się do wymagań wspólnych dla przedsięwzięcia pt.
"Przebudowa  zewnętrznej  instalacji  ciepłowniczej  dla osiedla  przy  ul.  Kopernika  w
Brzozowie. " w zakresie: zewnętrznej instalacji ciepłowniczej centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  .
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i kontraktowych 

i należy je stosować w zleceniu i wykonania robót tego przedsięwzięcia.
Użyte w ST określenia należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  — Prawo
budowlane. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru /Zamawiającego.

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  Warunkach  Szczególnych  przekaże
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. 

1.3.2. Dokumentacja Projektowa

 Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia pn.:
"Przebudowa  zewnętrznej  instalacji  ciepłowniczej  dla osiedla  przy  ul.  Kopernika  w
Brzozowie. "
w  zakresie:  zewnętrznej  instalacji ciepłowniczej  centralnego  ogrzewania.”  przekazana
wykonawcy będzie zawierać dwa egzemplarze projektu budowlanego – wykonawczego.

1.3.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie 
w ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy (bezpłatnie) opracować dokumentację, (jeżeli
będzie wymagana); 

1. Dokumentacja powykonawcza zewnętrznych instalacji ciepłowniczych. 

2. Instrukcje eksploatacyjne.

1.3.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty
przekazane  przez  Zamawiającego  Wykonawcy  stanowią  część  Kontraktu,  a  wymagania
wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby
zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach
Kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów  i  elementów budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego
przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.3.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego na  Terenie  Budowy,
zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia 
i odbioru ostatecznego Robót.

Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy  zapór  i  znaków,  dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem w
sposób  uzgodniony  z  Zamawiającym  oraz  przez  umieszczenie  w  miejscach  i  ilościach
określonych przez Zamawiającego.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w Cenę Kontraktową.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające  w tym:  ogrodzenia,  poręcze,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do ochrony
Robót, wygody społeczności i innych.

1.3.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
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l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a)  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru.

1.3.7. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.3.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do
użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.

1.3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i  higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
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podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  materiały  i
urządzenia  używane  do  Robót  od  Daty  Rozpoczęcia  do  spisania  protokołu  odbioru
końcowego.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  Roboty  do  czasu  ostatecznego  ich  odbioru.  Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego element był w zadowalającym
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie
Zamawiającego /Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty (utrzymywanie) nie później
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i  miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z
Robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i
wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.3.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać
mają materiały,  wyposażenie,  sprzęt  i  inne dostarczone towary,  oraz wykonane i  zbadane
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powołane  normy i  przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub
regionu,  mogą  być  również  stosowane inne  odpowiednie  normy zapewniające  zasadniczo
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego  sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Zamawiającego.  Różnice
pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającego, co najmniej na 14 dni przed datę
oczekiwanego  przez  Wykonawcę  zatwierdzenia  ich  przez  Zamawiającego.  W przypadku,
kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego
lub  wyższego  poziomu  wykonania.  Wykonawca  zastosuje  się  do  norm  powołanych  w
dokumentach.

1.4. Materiały

1.4.1. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  2  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje
dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych
materiałów i odpowiednie świadectwa do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

1.4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

1.4.3. Wariantowe stosowanie materiałów

 Przewiduje  się  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w
wykonywanych  Robotach,  Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze,  co
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału i uzyska jego akceptacje oraz autora projektu.
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody
Zamawiającego/Inspektora.

1.5. Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do
Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

1.6. Transport

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  obciążeń  na  oś  przy  transporcie
materiałów/ sprzętu na i z terenu Robót.

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w ofercie.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.7. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją
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Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich elementów Robót  zgodnie z wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

1.8. Kontrola jakości robót

1.8.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty
Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi
on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami  
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru/Zamawiającego.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

• organizację wykonania Robót i sposób prowadzenia Robót,

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

• bhp,

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów Robót,

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót,

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli.

1.8.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie
próby szczelnościowe.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu. Jeżeli  niedociągnięcia te będą tak
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poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  jakość,  Inspektor  Nadzoru natychmiast  wstrzyma
użycie  do  Robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy
niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

1.8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  
o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania.
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.8.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do
dokonywania kontroli,  pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  
i  zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i
producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru/Zamawiający może pobierać próbki materiałów oraz prowadzić badania
niezależnie  od  Wykonawcy,  na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań wykażą,  że  raporty
Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze
się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z
dokumentacją  projektową i  specyfikacją  techniczną.  W takim przypadku całkowite  koszty
powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez
Wykonawcę.

1.8.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru/Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą lub

• Normą Europejską lub

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.8.6. Dokumenty budowy 
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   Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  Dziennika  Budowy protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/Zmawiającego,

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru/Zamawiającemu do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru/Zamawiającego  wpisane  do  Dziennika  Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  Dziennika  Budowy obliguje  Zamawiającego  do ustosunkowania  się.
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  Kontraktu  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń
Wykonawcy Robót.

 Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,
recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
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Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

 Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt.  (1)-(3)  następujące
dokumenty:

a) zgłoszenie o przystąpieniu do budowy,

b) protokoły przekazania Terenu Budowy,

c) protokoły odbioru Robót,

d) protokoły z narad i ustaleń,

e) korespondencję na budowie.

 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy w  miejscu  odpowiednio,
zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego / Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.9. Obmiar robót

1.9.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  
z Dokumentacją Projektową, ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu
częściowych  
płatności na rzecz Wykonawcy.

1.9.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

1.9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

1.9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem
odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza się  w czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
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Roboty  pomiarowe do  obmiaru oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób
zrozumiały i jednoznaczny.

1.10. Odbiór robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegaj ą następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.10.1. 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
umożliwiającym  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, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 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.

1.10.2. 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.

1.10.3. Odbiór ostateczny Robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  Robót  oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie  stwierdzona
przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Zamawiającego.

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
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Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót
uzupełniających  w warstwie  ścieralnej  lub  Robotach wykończeniowych,  komisja  przerwie
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 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
i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

1.10.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.

7.  Kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej.

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.

1.10.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

1.11. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Projektu Organizacji Ruchu na
czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  Projektu  Inżynierowi  i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.

(b) Ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu.

(c) Konstrukcja  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  i
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oznakowań.

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  Oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań
pionowych, poziomych i barier,

(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

2. ZAKRES ROBÓT.

Zakres  robót  określony  został  w  projekcie  budowlanym  i  składa  się  z  następujących
elementów:

1) demontaż  istniejących  zewnętrznych  instalacji  ciepłowniczych  centralnego
ogrzewania

2) przebudowa zewnętrznych instalacji ciepłowniczych  centralnego ogrzewania

3. ZAPLECZE WYKONAWCY.

3.1. Wstęp

Zaplecze  Wykonawcy składa  się  z  niezbędnych  instalacji,  urządzeń,  biura,  placów
składowych i magazynów potrzebnych do realizacji wymienionych Robót.

3.2. Podstawa płatności

3.2.1. Urządzenie  Zaplecza  Wykonawcy  obejmuje  zainstalowanie  wszystkich
niezbędnych  urządzeń,  instalacji,  biura,  placów,  magazynów  i  zabezpieczeń
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót na koszt Wykonawcy.

3.2.2. Utrzymanie  Zaplecza  Wykonawcy  obejmuje  wszystkie  koszty  eksploatacyjne
związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza na koszt Wykonawcy.

3.2.3. Likwidacja  Zaplecza  Wykonawcy  obejmuje  usunięcie  wszystkich  urządzeń,
instalacji,  biur,  placów,  magazynów  zabezpieczeń,  oczyszczenie  terenu  i
doprowadzenie do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.

4.  ROZBIÓRKA  ELEMENTÓW  DRÓG  WEWNĘTRZNYCH  PLACÓW
MANEWROWYCH I CHODNIKOW. 

4.1. WSTĘP

4.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) poz. 6 są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg.. 
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4.1.2. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z rozbiórką:

warstw nawierzchni,

krawężników, obrzeży i oporników,

chodników,
4.1.3. Określenia podstawowe

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi
Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w pkt. 1. „Wymagania ogólne”. 

4.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”.

4.2. MATERIAŁY

4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano pkt.
1. „Wymagania ogólne” 

4.3. SPRZĘT

4.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”. 

4.3.2. Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów drogi może być wykorzystany
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

młoty pneumatyczne,

piły mechaniczne,

koparki.

4.4. TRANSPORT

4.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”.

4.4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

4.5. WYKONANIE ROBÓT

4.5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”. 

4.5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich
elementów wymienionych w dokumentacji projektowej, ST lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST
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lub przez Inżyniera.

Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez
powodowania zbędnych uszkodzeń. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń znajdujące się w miejscach,
gdzie  zgodnie z  dokumentacją  projektową będą wykonane wykopy przyłącza  ciepłociągu,
powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się
w nich wody opadowej.

4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”.

4.6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót
rozbiórkowych  oraz  sprawdzeniu  stopnia  uszkodzenia  elementów  przewidzianych  do
powtórnego wykorzystania.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni,
ogrodzeń powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w pkt. 7. „Roboty ziemne”.

4.7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”.

4.8. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia

5. ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH I-V KATEGORII WYKOPY/ZASYPY

5.1. WSTĘP

5.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii ich zasypania.

5.1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.2.
5.1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych

w czasie budowy przyłącza ciepłowniczego i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nie
skalistych (kat. I - V) i ich zasypanie.

5.1.4. Określenia podstawowe

5.1.4.1. Wykopy  liniowe  wąsko-przestrzenne –  wykopy  o  szerokości  0,8-2,5  m  o
ścianach pionowych.
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5.1.4.2. Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne – wykopy o głębokości do 4 m, którego
powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych. 

5.1.4.3. Głębokość  wykopu -  różnica  rzędnej  terenu  i  rzędnej  robót  ziemnych,
wyznaczonych w osi wykopu.

5.1.4.4. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

5.1.4.5. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

5.1.4.6. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

5.1.4.7. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący
się znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.

5.1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów, położone w obrębie
pasa robót przyłącza ciepłowniczego.

5.1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania, położone poza pasem robót
przyłącza ciepłowniczego.

5.1.4.10.Odkład -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów
pozyskanych  w  czasie  wykonywania  wykopów,  a  nie  wykorzystanych  do
budowy. 

5.1.4.11. Umocnienie  ścian  wykopów –  umocnienie  ścian  wykopów,  zgodne  z
wymogami przepisów bhp, gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania
robót, dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu.

5.1.4.12. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia
gruntu, określona wg wzoru: 

gdzie:

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12
[7], (Mg/m3).

5.1.4.13. Wskaźnik  różnoziarnistości -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność
gruntów niespoistych, określona wg wzoru:

 
10

60

d

d
U 

gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

5.1.4.14.  Zasypanie  wykopu  –  zasypanie  wykopu  po  ułożeniu  w  nim  kanalizacji
sanitarnej, obiektów oraz pozostałych sieci i urządzeń.
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9.1.4.15.  Pozostałe  określenia  podstawowe są  zgodne  z  obowiązującymi,
odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami  podanymi  w  pkt.  1.
„Wymagania ogólne”.

5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano  w pkt. 1.

5.2. MATERIAŁY (GRUNTY)

   Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają
wartości gęstości objętościowej gruntów w stanie naturalnym.

 5.3. SPRZĘT

5.3.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”.

5.3.2 Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się

możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

 odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp.,

 jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  spycharki,  urządzenia  do
hydromechanizacji itp.,

 sprzętu zagęszczającego: ubijaki, płyty wibracyjne itp..

5.4. TRANSPORT

Ogólne  wymagania  i  ustalenia  dotyczące  transportu  określono  w  pkt.    1.   „Wymagania
ogólne”.

5.5. WYKONANIE ROBÓT

5.5.1. Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”.
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót -

wykopu  (ręcznie  lub  mechanicznie)  powinny  być  dostosowane  do  głębokości  wykopu,
danych  geotechnicznych,  ustaleń  instytucji  uzgadniających  oraz  posiadanego  sprzętu
mechanicznego.

W  rejonie  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  roboty  ziemne  należy  wykonywać
sposobem ręcznym.

Wykopy wąsko-przestrzenne należy wykonać ręcznie, ich umocnienia należy wykonać z 
grodzic GZ-4 poziomo i G-62 pionowo.  

Wykopy szeroko-przestrzenne należy wykonać mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:0,6.
Szerokość  wykopu  uwarunkowana  jest  zewnętrznymi  wymiarami  kanału,  do  których

dodaje się z każdej strony płaszcza rury 0,2 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i
uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. 

Dno wykopu powinno być  równe i  wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej
projektowanej o 0,20 m.

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane
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bezpośrednio  przed  ułożeniem  przewodów  rurowych.  Zdjęcie  tej  warstwy  Wykonawca
wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową; wodę należy
odpompować w miarę napływu.

Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów)
należy  składować  wzdłuż  wykopu  lub  na  składowiskach  tymczasowych  zależnie  od
zainwestowania terenu.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być
wywieziony przez Wykonawcę na odkład.

Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim ciepłociągu parowego i rurociągu kondensatu
oraz  wykonaniu  pozostałych  obiektów  i  urządzeń  towarzyszących,  rozpoczynając  od
równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem ziemi, warstwami grubości 10-
20cm,  drewnianymi  ubijakami.  Rurociągi  preizolowane  należy  obsypać  piaskiem  do
wysokości 30 cm ponad wierzch rury.  Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać
warstwami  ziemi  o  grubości  20-30  cm  sposobem ręcznym  lub  mechanicznym.  Warstwy
należy zagęszczać mechanicznie.

. Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia.
Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych.
Po ukończeniu zasypywania wykopu, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, teren 

po wykopach należy zrekultywować.
5.5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia

Zagęszczenie  gruntu  w  zasypanych  wykopach  powinno  spełniać  wymagania,
dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97 – 1,0. 

5.5.3. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi  umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w

całym  okresie  trwania  robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów  powinno  postępować  w
kierunku podnoszenia się niwelety ciepłociągu.
W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  umożliwiający
szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu
odspajania  gruntów  oraz  terminów  wykonywania  innych  robót  na  spełnienie  wymagań
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła  wody,  odsłonięte  przy wykonywaniu  wykopów,  należy ująć  w rowy i  /lub  dreny.
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.

5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne kontroli jakości zasady robót podano w     pkt.   1.   „Wymagania ogólne”.

5.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie  wykonania  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z
wymaganiami  określonymi  w  niniejszej  specyfikacji  oraz  w  dokumentacji
projektowej.

5.6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji
oraz z Dokumentacją Projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
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- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

5.6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkt 6.6.
5.6.3. Badania do odbioru robót ziemnych
5.6.3.1. Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

a. Pomiar szerokości dna:
Pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 50 m w miejscach, które budzą wątpliwości.
b. Pomiar spadku podłużnego dna:
Pomiar niwelatorem rzędnych w punktach zmian kierunki i w punktach wątpliwych.
c. Badanie zagęszczenia gruntu:
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy.

5.6.3.2. Szerokość dna 

Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.

5.6.3.3. Spadek podłużny dna 

Spadek  podłużny  dna,  sprawdzony  przez  pomiar  niwelatorem  rzędnych
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych.

5.6.3.4. Zagęszczenie gruntu

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien
być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

5.7. ODBIÓR ROBÓT 

     Ogólne zasady odbioru robót podano w     pkt.   1.   „Wymagania ogólne”.

6. ZEWNĘTRZNE INSTALACJE CIEPŁOWNICZE.

6.1. WSTĘP

6.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z budową zewnętrznej instalacji  ciepłowniczej.

6.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 9.1.1.
6.1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych z wykonaniem przyłącza ciepłowniczego.

W zakres tych robót wchodzą:

― roboty przygotowawcze,

― roboty ziemne,

― montaż preizolowanych rurociągów,

— przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,

― kontrola jakości.

6.2. MATERIAŁY

6.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
pkt. 1. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca zobowiązany jest:

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,
-  powiadomić  Inżyniera  o  proponowanych  źródłach  pozyskania  materiałów  przed

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.
6.2.2. Zewnętrzna instalacji centralnego ogrzewania (CO).

Zaprojektowano  instalację  z  rur  preizolowanych,  polietylenowych  sieciowanych  PEX  w

płaszczu PEHD z izolacją „plus” przeznaczonych do sieci ciepłej wody użytkowej łączonych

przez złącze zaciskowe:

2 x DN65 – PEX H-75/140 o łącznej długości 2x44mb.
2 x DN80 –PEX H-90/160 o łącznej długości 2x17mb.
2 x DN100 – PEX H-110/180 o łącznej długości 2x43mb.
2 x DN125 – PEX H-125/225 o łącznej długości 2x41mb.
2 x DN150/250 stalowa  o łącznej długości 2x3mb.

W najwyższym punkcie sieci ciepłowniczej tj. w budynku nr 1 za przejściem przez ścianę
budynku  należy zainstalować zawory odpowietrzające DN25.

W najniższych punktach sieci ciepłowniczej  tj. za przejściem przez ścianę budynku należy
zainstalować  zawory  spustowe  DN25  zlokalizowane  w  pomieszczeniach  węzłów
ciepłowniczych budynków.

Połączenia  rurociągów  i  armatury  należy  wykonać  za  pomocą  złączy  systemowych
dostarczonych przez producenta rur.

Miejsca zakończeń rurociągów zaizolować za pomocą elementu z pierścieniem gumowym
i nasuwką termokurczliwą.

6.2.3. Rury ochronne.

Na  projektowanej  sieci  ciepłowniczej  występują  skrzyżowania  z  istniejącą  siecią
energetyczną  i  telekomunikacyjną.  Zabezpieczenie  skrzyżowania  wykonać  na  kablu  przez
nałożenie  na  kabel  rury ochronnej  AROTA A110PS o  długości  min.  2,2 m,  jednak przy
skrzyżowaniu  kilku  rurociągów  ciepłowniczych  z  kablem  długość  rury  ochronnej  należy
dostosować do szerokości skrzyżowania tak, aby rura ochronna wystawała min. 1,0m poza
obrys płaszcza rurociągu ciepłowniczego.

6.3. SPRZĘT

6.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 1. „Wymagania ogólne”.

6.3.2. Sprzęt do wykonania robót:

 koparko ładowarka

 żuraw budowlany samochodowy,

 samochód skrzyniowy, 

 samochód samowyładowczy,

 agregat spawalniczy.

 zestaw narzędzi do łączenia rur PEX
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 piła tarczowa do cięcia stali i/lub betonu

 wiertnica

 otwornica do betonu.

6.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE RUR.

Rury preizolowane powinny być składowane w taki sposób, aby nie ulegały deformacjom i
odkształceniom  miejscowym.  Rury  należy  układać  na  podkładach.  Podkłady  będące
podparciami  powinny  mieć  dostateczną  szerokość  i  powinny  być  rozmieszczone  w
odpowiednich odstępach, maksymalnie co 5 m. Do podnoszenia / przenoszenia rur należy
używać  odpowiednich  taśm o  szerokości  minimum  10  cm.  Nie  dopuszcza  się  używania
łańcuchów, stalowych lin, drutów itp.

Kształtki  preizolowane  należy  składować  wg  asortymentu  i  wymiarów,  na  równych
powierzchniach,  np.  na  drewnianych  paletach  i  układać  tak,  aby  stykały  się  ze  sobą  jak
największą powierzchnią.

Izolacja  cieplna  na  końcach preizolowanych  rur  i  elementów powinna być  zabezpieczona
przed zawilgoceniem.

Końce  rur  przewodowych  elementów  preizolowanych  powinny  być  zabezpieczone  przed
zanieczyszczeniem ich wnętrza. W wypadku dłuższego składowania rur (powyżej pół roku)
elementy  preizolowanych  rur  i  kształtek  wykonane  z  tworzyw  sztucznych  powinny  być
chronione przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Nie należy wykonywać  żadnych  prac typu przenoszenie,  układanie  rur preizolowanych  w
rurze osłonowej z tworzywa sztucznego - polietylenu PE przy temperaturze otoczenia poniżej
- (minus) 10 °C.

Przy  wykonywaniu  wszelkich  prac  z  rurami:  przewodową  lub  osłonową  z  tworzywa
sztucznego  np.  z polietylenu,  w  temperaturze  poniżej  0°C,  wymaga  się  przedsięwzięcia
odpowiednich środków zaradczych i zachowania szczególnej ostrożności. Wyroby i elementy
do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowej  zespołu  złącza  należy  przechowywać  ze
szczególną  starannością,  zabezpieczając  je  przed  zabrudzeniem  i uszkodzeniami.
Komponenty  pianki  PUR do wykonania  izolacji  cieplnej  złącza  należy  przechowywać  w
pomieszczeniach  zamkniętych,  w  temperaturze  pokojowej  i  zgodnie  z  wymaganiami
dostawcy komponentów. Inne materiały i elementy do wykonania izolacji cieplnej złącza jak
otuliny, maty, kształtki należy przechowywać tak, aby nie uległy zawilgoceniu, zabrudzeniu i
uszkodzeniom.

6.5. WYKOPY

Należy zapewnić  właściwe oznakowanie  wykopów i  zabezpieczenie  przed dostępem osób
niepowołanych. Pracownikom pracującym w wykopie należy zapewnić bezpieczeństwo.

Należy zapewnić dostateczną przestrzeń do układania,  podpierania i  montażu rurociągu w
wykopie  na  wymaganej  głębokości  oraz  dla  właściwego  zagęszczania  materiału-zasypki
wokół rurociągu. 

Wykopy  mają  być  wykonane  w  taki  sposób  aby nie  miały  szkodliwych  oddziaływań  na
nawierzchnię dróg, budynki i inne konstrukcje oraz inne sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykop  należy  wykonać  zgodnie  ze  specyfikacją  trasy  sieci  i  dla  głębokości  ułożenia
rurociągu podanej w projekcie technicznym sieci.

22



Wykonawca jest odpowiedzialny za wybór metody wykonania wykopu, która powinna być
zgodna z właściwymi przepisami. Wykonawca wykopów odpowiedzialny jest za organizację
robót i wszelkie uzgodnienia z zarządami dróg publicznych, z właścicielami nieruchomości
prywatnych i zarządcami nieruchomości publicznych.

Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze dotyczące pomiarów, organizacji  robót itp.
należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 oraz zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w
STWiO dotyczących robót budowlanych.

Wymiary  wykopu  powinny  być  powiększone  w  miejscach  połączeń  spawanych  (niecki
spawalniczej), w miejscach odgałęzień i w miejscach stref kompensacyjnych. W miejscach
stref kompensacyjnych powiększenie wymiarów wykopów powinno odpowiadać wymiarom
stref kompensacyjnych podanych w projekcie technicznym sieci.

W trakcie całego procesu montażu rurociągu wykonawca powinien utrzymywać wykop w
stanie suchym i czystym oraz zabezpieczyć go przed napływem wody powierzchniowej.

Przy  ewentualnym  odwadnianiu  należy  zadbać  o  to,  aby  nie  spowodować  osiadania
otaczających warstw gruntu i w konsekwencji negatywnego wpływu na okoliczne budynki.
Dno wykopu powinno być zniwelowane i oczyszczone z kamieni. Dno wykopu powinno być
wykonane  z  wymaganym  spadkiem,  nie  dopuszcza  się  ujemnej  tolerancji  rzędnych  dna
wykopu.

Wykonanie wykopu podlega odbiorowi międzyoperacyjnemu - częściowemu.

6.6. MONTAŻ RUROCIĄGÓW.

Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowę powinny być przed montażem poddane
ogólnej kontroli zewnętrznej, która powinna wykazać, że elementy te mają wymaganą jakość
techniczną.

Przy montażu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi z rurą osłonową lub
przewodową z tworzyw sztucznych,  przy temperaturach niższych od 0°C, należy zwracać
uwagę na następujące czynniki:

a) materiały z tworzyw sztucznych stają się sztywniejsze i bardziej wrażliwe na niewłaściwe
obchodzenie się z nimi w niskich temperaturach. W takich warunkach materiały te nie mogą
być narażane na oddziaływania ekstremalne jak uderzenia, wstrząsy i znaczące naprężenia
cieplne.  W  trakcie  prowadzenia  prac  przy  rurociągach  przy  niskiej  temperaturze
zewnętrznej wymagana jest szczególna ostrożność (nawet wtedy gdy świeci słońce),

b) przed przystąpieniem do cięcia rury z tworzywa, np. płaszcza osłonowego z polietylenu, w
otoczeniu o niskiej temperaturze, rurę tę należy podgrzać do temperatury co najmniej 20-
30°C.  Przy podgrzewaniu  nie  można dopuścić  do przegrzania  tworzywa,  szczególnie  w
miejscach ewentualnego późniejszego zgrzewania.

Nie dopuszcza się cięcia (skracania) na placu budowy odcinków rur preizolowanych w rurach
osłonowych z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia poniżej 0°C.

Nie  dopuszcza  się  w żadnym przypadku  cięcia  (skracania)  preizolowanych  kształtek  oraz
innych elementów.

Przewody preizolowanej sieci ciepłowniczej powinny być ułożone ze spadkiem zgodnym z
projektem technicznym sieci umożliwiającym odwodnienie sieci. Spadek nie powinien być
mniejszy niż 3 %o. 

W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  układanie  rurociągów  bez  spadków,  pod
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warunkiem zapewnienia odwodnienia sieci.

6.6.1. Rozmieszczanie rur w wykopie

Przed  przystąpieniem  do  montażu  odcinków  rur  w  wykopie,  należy  je  ułożyć  na
tymczasowych podkładach lub bezpośrednio na podsypce piaskowej. Podkłady powinny mieć
przekrój o minimalnym wymiarze 10x10 cm, być ułożone w odstępach nie większych niż co
2-3 m i bezwzględnie usunięte przed zasypaniem wykopu. Przy układaniu rur w wykopie
bezpośrednio  na podsypce  piaskowej,  podsypka  ta  powinna być  wcześniej  zniwelowana i
mieć  grubość  co  najmniej  10  cm.  Materiał  podsypki  piaskowej  powinien  odpowiadać
wymaganiom materiału zasypki.

Dwie  rury  w  wykopie  muszą  być  ułożone  w  dostatecznych,  wymaganych  odstępach
względem siebie. Odstęp ten powinien wynosić co najmniej 0,2 m.

6.6.2. Wykonywanie zespołu złącza

6.6.2.1. Warunki ogólne

Jakość wykonania zespołu złącza,  tj.  połączenia preizolowanych odcinków rur i kształtek ma
decydujące znaczenie dla trwałości użytkowej całej sieci ciepłowniczej.

Procedury wykonania zespołu złącza powinny zapewnić, że trwałość i wodoszczelność tego
złącza nie będzie gorsza niż innych elementów użytych do wykonania sieci.

Niezależnie  od  stosowanego  rodzaju  zespołu  złącza,  wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
spełnienie kompletu wymagań przy jego wykonywaniu, w tym za stosowanie odpowiednich
materiałów, narzędzi do wykonywania robót montażowych oraz odpowiednie przeszkolenie
monterów w zakresie wykonywania zespołu złącza danego systemu.

Przy  wykonywaniu  każdego  zespołu  złącza,  kolejność  czynność  powinna  być  zgodna  z
instrukcjami producenta systemu tego zespołu złącza.

Konstrukcja  zespołu  złącz  preizolowanych  rur  i  kształtek  podziemnej  wodnej  sieci
ciepłowniczej  powinna  zapewniać  spełnienie  wymagań  PN  EN  489.  Przy  wykonywaniu
każdego zespołu złącza, kolejność czynności powinna być zgodna z instrukcjami producenta
systemu  tego  zespołu  złącza,  zapewniając  uzyskanie  złącza  spełniającego  wymagania  tej
normy.

6.6.2.2. Wymagania ogólne przy montażu

Roboty montażowe zespołu złącza powinny być wykonywane przez specjalnie przeszkolony
personel.

Proces montażu zespołu złącza powinien być zgodny z instrukcjami producenta elementów
zespołu złącza. Montaż powinien być wykonywany przez ekipy specjalistyczne producenta
lub osoby przeszkolone przez producenta.

Montaż  zespołu  złącza  powinien  być  przeprowadzany przy bezdeszczowej  pogodzie,  a  w
sytuacji wystąpienia opadów deszczu miejsca robót powinny być osłonięte namiotem.

Po wykonaniu  próby szczelności  połączeń  odcinków rur  i  kształtek  oraz  po  sprawdzeniu
poprawności  montażu  przewodów  systemu  alarmowego,  można  przystąpić  do  dalszego
montażu zespołu złącza.

Podstawowym  warunkiem  zapewnienia  właściwej  jakości  robót  jest  zapewnienie
odpowiednich warunków pracy w tym dostatecznej przestrzeni roboczej w wykopie.

W  przypadku  wystąpienia  zawilgocenia  izolacji  cieplnej  łączonych  rur  i  elementów
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preizolowanych,  mokrą  lub  zawilgoconą  izolację  należy  precyzyjnie  wyciąć,  zwracając
uwagę na to, aby nie uszkodzić przewodów alarmowych, rury przewodowej i rury osłonowej.

Z płaszcza osłonowego łączonych rur i elementów preizolowanych, na odcinku co najmniej
200 mm od zakończenia mufy zespołu złącza, należy usunąć wszelkie etykiety i nalepki.

Dla  identyfikacji,  przy  dalszej  kontroli,  monter  powinien  oznakować  zmontowaną  przez
siebie mufę, np. za pomocą swoich inicjałów - można zastosować podobny system kontroli
jak przy spawaniu.

Zaleca  się tak zorganizować wykonanie zespołu  złącza,  aby tego samego dnia zamontować
mufę a także wykonać próbę jej szczelności i izolację cieplną zespołu złącza (w kolejności
wynikającej z zastosowanej technologii wykonania).

Osłony zespołu złącza, które nie są wykonywane z podwójnym uszczelnieniem, powinny być
poddawane  próbie  szczelności  (przez  podwójne  uszczelnienie  należy  rozumieć  takie
uszczelnienie,  w  zakresie  którego  zastosowano  dwie  niezależne  i  wykonywane  osobno
metody uszczelnienia).

Tam  gdzie  rurociągi  poddawane  są  stałemu  zewnętrznemu  ciśnieniu  wody,  należy
przedsięwziąć  specjalne  środki  w  celu  zapewnienia  szczelności  zespołu  złącza  np.  przez
wybór  specjalnych  muf,  podwójne  uszczelnienie,  poszerzony  zakres  kontroli  wykonania,
zastosowanie systemu alarmowego.

Końce rur  osłonowych  z  tworzyw  sztucznych  i  inne  elementy  zespołu  złącza  z  tworzyw
sztucznych  powinny być  odpowiednio  przygotowane  w celu uzyskania  szczelności  złącza
(usunięta warstwa utleniona, osuszone, odtłuszczone).

W trakcie montażu zespołu złącza, zarówno rura osłonowa łączonych odcinków jak i inne
elementy  złącza  powinny być  czyste  i  suche  oraz  odtłuszczone.  Elementy  zespołu  złącza
należy utrzymywać w stanie opakowanym aż do ostatniej chwili przed montażem. 

Prace  montażowe  osłon  zespołu  złącza  korzystnie  jest  wykonywać  przy  temperaturze
powyżej 10°C. Przy niższych temperaturach elementy zespołu  złącza  wykonane z tworzyw
sztucznych zaleca się przed montażem odpowiednio podgrzać.

6.6.2.3. Montaż osłony - izolacji przeciwwilgociowej zespołu złącza

Można  stosować  osłony  złącza  o  różnych  cechach  konstrukcyjnych:  mufy  -  tuleje,  mufy
stalowe powlekane tworzywami - „składane", mufy z polietylenu - zgrzewane (elektrycznie),
mufy termokurczliwe i inne.

Montaż osłony zespołu  złącza  należy wykonywać precyzyjnie według instrukcji producenta
preizolowanych rur i kształtek.

Przy  montażu  osłony  zespołu  złącza należy  bezwzględnie  przestrzegać  wytycznych
producentów w zakresie warunków pogodowych i czystości prac montażowych.

Nie dopuszcza się wykonywania izolacji przeciwwilgociowej zespołu złącza przy ujemnych
wartościach temperatury.

W celu zapewnienia trwałego uszczelnienia zespołu złącza, przy zastosowaniu opasek i taśm
termokurczliwych należy przestrzegać następujących warunków:

a) obkurczanie opasek i taśm termokurczliwych należy przeprowadzać po wykonaniu izolacji
cieplnej  złącza,  a przy izolacji  z pianki  PUR i  komponentach spienianych w przestrzeni
złącza, po ustaniu reakcji spieniania komponentów pianki PUR,
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b) wymiary materiałów - opasek i taśm termokurczliwych powinny odpowiadać wymiarom
rury osłonowej i osłony złącza,

c) w trakcie procesu obkurczania materiałów termokurczliwych należy przestrzegać wyma-
ganej  przez  producenta  temperatury  obkurczania  (nadmierne  przegrzanie  uniemożliwia
wykonanie właściwego obkurczenia i uzyskanie szczelnego połączenia).

Podczas  montażu muf typu „składanego"  należy szczególnie  zwracać  uwagę na zgodne z
instrukcjami producenta, wykonanie następujących czynności montażowych:

a) prawidłowe ułożenie elementów mufy na końcach łączonych rur oraz precyzyjne ułożenie
taśmy uszczelniającej mufy,

b)  właściwe  wykonanie  połączenia  zaciskowego  lub  skręcanego  i  uzyskanie  właściwego,
wymaganego stopnia wstępnego zaciśnięcia.

Aby zapewnić prawidłowość montażu i  odpowiednią szczelność  złącza przy zastosowaniu
muf zgrzewanych elektrycznie, należy zwracać uwagę na następujące czynniki:

a) rura osłonowa na końcach łączonych odcinków rur preizolowanych powinna być dokładnie
oczyszczona,

b) mufa powinna być odpowiednio ułożona na złączu, z wymaganym zachodzeniem na siebie
krawędzi;  w obszarze  połączenia  należy  zapewnić  równomierne  nagrzanie  tworzywowej
rury  osłonowej,  przestrzegać  nieprzekraczania  dopuszczalnej  przez  dostawcę  różnicy
temperatury,

c)  należy  bezwzględnie  uzyskać  wymagane  parametry  zgrzewania  mufy,  tj.  odpowiednie
uplastycznienie  materiału  mufy poprzez  nagrzanie  i  przyłożenie  odpowiedniego docisku
przez określony czas,

d) zgrzane mufy nie mogą być poddawane żadnym obciążeniom przed ich ostygnięciem do
temperatury otoczenia,

e) przyrządy i narzędzia stosowane w procesie zgrzewania mufy powinny być poddawane
regularnym, sprawdzającym przeglądom technicznym.

Wykonana izolacja przeciwwilgociowa zespołu złącza powinna być poddana kontroli zgodnie
z wymaganiami producentów rur i elementów preizolowanych.

Wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej  zespołu  złącza  podlega  badaniom  i  odbiorowi
częściowemu sieci.

6.6.2.4. Wykonywanie izolacji cieplnej zespołu złącza

Wykonywanie izolacji cieplnej zespołu złącza należy przeprowadzać ściśle według instrukcji
producenta preizolowanych rur i elementów.

Izolację  cieplną  zespołu  złącza  należy  wykonywać  przy  dobrej  pogodzie  i  dodatniej
temperaturze otoczenia. Podczas opadów atmosferycznych miejsce robót należy osłonić np.
namiotem.  Należy  ściśle  przestrzegać  wymaganych  przez  producenta  warunków  pogo-
dowych.

Przed  wykonaniem  izolacji  cieplnej  zespołu  złącza  powinny  być  przeprowadzone  próby
szczelności osłony złącza oraz kontrola połączeń przewodów systemu alarmowego.

Izolację cieplną zespołu złącza należy wykonywać tego samego dnia co zamontowanie osłony
przeciwwilgociowej zespołu złącza.

Zaleca się aby izolację cieplną zespołu  złącza  stanowił taki sam materiał izolacyjny jak w
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łączonych odcinkach rur i elementów preizolowanych.

Izolację  cieplną  zespołu  złączy preizolowanych  rur  i  elementów z  izolacją  z  pianki  PUR
można wykonywać przez wlewanie komponentów pianki PUR do przestrzeni zespołu złącza
lub przez montaż  otulin  izolacyjnych  z pianki  PUR. Pianka PUR izolacji  zespołu  złącza,
łączącego rury spełniające wymagania PN-EN 253, powinna spełniać wymagania PN EN 489.

Przy  wykonywaniu  izolacji  zespołu  złącza  przez  spienianie  komponentów  w  przestrzeni
złącza powinny być spełnione następujące warunki:

a) należy przestrzegać instrukcji producenta w zakresie: ilości komponentów, intensywności
ich mieszania, temperatury spieniania komponentów, temperatury otoczenia przy spienianiu,
czasu reakcji, utwardzania i in.,

b)  komponenty  pianki,  do  momentu  użycia,  powinny  być  przechowywane  w  firmowych
pojemnikach składowanych w suchym miejscu, w podanej przez producenta komponentów
temperaturze,

c)  przed  rozpoczęciem  spieniania  (wprowadzania  komponentów  do  przestrzeni  zespołu
złącza), przestrzeń zespołu złącza powinna być sucha oraz, jeśli to konieczne, odpowiednio
podgrzana,

d) do zaizolowania zespołu złącza powinna być użyta odpowiednia - zgodna z dokumentacją
ilość komponentów pianki PUR. W zespole złącza nie może zostać zamknięte powietrze, a
wszystkie  otwory  odpowietrzające  należy,  po  spienieniu  pianki,  skutecznie  i  trwale
uszczelnić,

e)  przy  dużej  ilości  złączy  rur  o  dużych  średnicach  zaleca  się  stosowanie  specjalnych,
przystosowanych do użytkowania na placu budowy,  urządzeń do spieniania komponentów
pianki PUR.

Przy  wykonywaniu  złączy  rur  preizolowanych  z  izolacją  z  innych  materiałów,  izolację
cieplną  zespołów  złączy  mogą  stanowić:  kształtki  z  pianki  PUR,  kształtki  z  pianki  PE,
kształtki z materiałów włóknistych i inne kształtki izolacyjne według instrukcji producenta rur
preizolowanych.

Jeśli izolację cieplną zespołu złącza stanowią prefabrykowane otuliny lub kształtki, elementy
te powinny mieć wymiary właściwe dla danego wymiaru złącza, tj. powinny być

ściśle  dopasowane.  Nie  dopuszcza  się  występowania  szczelin  powietrznych  w przestrzeni
zespołu złącza.

Wykonanie  izolacji  cieplnej  zespołu  złącza  należy  poddawać  badaniom  i  odbiorowi
częściowemu sieci.

6.6.3. Wykonywanie kształtek na placu budowy

Wykonywanie kształtek na placu budowy należy ograniczyć do sytuacji koniecznych.

W sytuacji  braku prefabrykowanych,  preizolowanych kształtek,  wykonywanie kształtek na
placu  budowy  należy  realizować  ściśle  wg  instrukcji  producenta  rur  preizolowanych  i
elementów  składowych  kształtek.  Dostawca  rur  preizolowanych  zobowiązany  jest  do
dostarczenia  kompletnego  zestawu  elementów  do  wykonania  kształtki  tj.  elementów  do
wykonania  rury  przewodowej,  izolacji  cieplnej  oraz  płaszcza  osłonowego.  Kształtki
wykonane  na  placu  budowy  powinny  odpowiadać  wszystkim  wymaganiom  stawianym
kształtkom produkowanym w warunkach przemysłowych.
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6.6.3. Przejścia przez przegrody budowlane

Przejście  rurociągu przez przegrodę budowlaną -  ścianę budynku,  komory,  studzienki  itp.
należy wykonać wg dokumentacji technicznej sieci i zgodnie z wytycznymi producenta rur
preizolowanych.  Rura  preizolowana  powinna  być  wyprowadzona  co  najmniej  20  cm  za
ścianę.

Przejście rurociągu powinno być wykonane jako tzw. przejście szczelne, przy zastosowaniu
specjalnych pierścieni uszczelniających.

W przypadku grubych przegród budowlanych należy stosować dwa pierścienie uszczelniające
- zarówno od wewnętrznej jak i zewnętrznej strony przegrody.

Przy  położeniu  podpory  stałej  rurociągu  preizolowanego  w  przegrodzie  budowlanej,
dopuszcza się zabetonowanie jej w przegrodzie, po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej.

6.7. Zasypywanie wykopów

6.7.1. Wymagania ogólne

Przed zasypaniem preizolowanych rurociągów sieci podziemnej, rurociągi te należy poddać
ostatecznej kontroli przez nadzór ze strony wykonawcy oraz inwestora.

Przed przystąpieniem do zasypania sieci należy:

a) dokonać odbioru zespołów złączy w tym odbioru instalacji alarmowej,

b)  dokonać  odbioru wykonania  stref  kompensacyjnych  w zakresie  zgodności  z  projektem
sieci w tym w zakresie: rodzaju, ilości i położenia poduszek kompensacyjnych,

c) sprawdzić, czy odległość pomiędzy rurociągami, mierzona na poziomie osi rurociągów jest
zgodna z wymaganiami. Dwie nitki rurociągu powinny być ułożone na tym samym poziomie,
a odległość pomiędzy rurociągami powinna być zgodna z projektem sieci, lecz nie mniejsza
niż 20 cm,

d) sprawdzić, czy materiał zasypki, do umieszczania wokół rurociągu ma wymagany skład
odpowiadający przyjętemu w obliczeniach tarciu pomiędzy rurą osłonową i zasypką.

e)  usunąć z  wykopów wszelkie  zanieczyszczenia  pozostałe  po wykonywanych  pracach,  a
odpady  tworzyw  sztucznych,  pianek  izolacyjnych  itp.  należy  przekazać  do  innego
zagospodarowania lub utylizacji.

Potwierdzeniem wykonania  w/w czynności,  powinien  być  odpowiedni  wpis  do  dziennika
budowy.

6.7.2. Materiał zasypki

Jakość  zasypki  i  materiału  wypełniającego  wykop  oraz  zagęszczenia  wszystkich  warstw
powinny  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  producenta  rur
preizolowanych.

Materiał  rodzimy  z  wykopu  zaleca  się  wykorzystać  do  zasypywania  wykopu  w  strefie
zagęszczania - powyżej strefy rurociągu (tarcia).

W odniesieniu do zasypki  w strefie  rurociągu (tarcia)  powinny być  spełnione następujące
wymagania:

a) wielkość ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielkości < 0,02 mm,

b) czystość: materiał nie może zawierać szkodliwych ilości ziemi próchniczej, gliny, grudek
mułu oraz resztek roślin,
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c)  kształt  ziaren:  należy  unikać  wielkich  ziaren  z  ostrymi  krawędziami,  które  mogłyby
uszkodzić rurociąg lub złącza,

d)  tarcie:  zaleca  się  stosować  takie  materiały  zasypki,  które  pozwolą  na  uzyskanie
wymaganego  w  projekcie  współczynnika  tarcia  i  które  można  zagęścić  w  wymaganym
stopniu, przy minimalnym zużyciu energii,

e) zagęszczenie: wymagane jest staranne i równomierne zagęszczenie. Materiał zasypki pod
drogami,  ulicami,  parkingami,  w sąsiedztwie  budowli,  itp.  powinien  być  zagęszczony  do
takiego poziomu, w którym będzie miał taką samą nośność jaką ma grunt poza wykopem.

6.7.3. Wykonywanie zasypki rurociągów

Przestrzeń zasypanych rurociągów stanowią tzw.: strefa rurociągu (tarcia), strefa zagęszczenia
i strefa nawierzchniowa, jak na rys. 2. W strefie tarcia zasypkę powinny stanowić materiały
zasypki  (piasek,  żwir)  dokładnie  zdefiniowane  ze  względu  na  konieczność  określenia
parametrów tarcia. W strefie zagęszczenia wypełnienie wykopu stanowi grunt rodzimy - bez
kamieni, skał i znaczących zanieczyszczeń, o strukturze jak w sąsiedztwie wykopu.

Wykopy  należy  zasypywać  warstwami;  każda  warstwa  powinna  być  zagęszczona  przed
położeniem następnej. Przy zagęszczaniu mechanicznym grubość zagęszczanej warstwy nie
może być większa niż 30 cm, a przy zagęszczaniu ręcznym nie większa niż 15 cm.

Materiał zasypki - piasek i żwir powinny być zsypywane małymi porcjami do wykopu. Nie
dopuszcza  się  zsypywania  do  wykopu  jednorazowo  żwiru  i  piasku  np.  z  samochodu-wy
wrotki.

Materiał zasypki umieszczony pod i wokół rurociągów, w tzw. „strefie tarcia" powinien mieć
skład oraz być zagęszczony zgodnie z wymaganiami w projekcie technicznym.

Podsypką  w  tzw.  strefie  tarcia  należy  wypełnić  pod  rurociągami  przestrzeń  o  grubości
podanej w projekcie sieci lecz nie mniejszej niż 10 cm. Podsypka ta powinna tworzyć równe i
odpowiednio zagęszczone podłoże rurociągów.

Przestrzeń  wokół  rurociągów,  w  tzw.  strefie  tarcia,  powinna  być  wypełniona  specjalną
zasypką  na wysokość  co najmniej  10 cm nad rurociągi.  Zasypywanie  należy wykonywać
warstwami,  warstwy  te  należy  zagęszczać  ręcznie.  Zasypkę  należy  rozmieszczać  wokół
rurociągów tak aby zapewnić,  że rurociągi  będą w pełni  podparte,  na całej  ich długości  i
wokół  ich  całego  obwodu.  Dla  usprawnienia  zagęszczania  zasypki  można  stosować
podlewanie wodą.

Mechaniczne urządzenia zagęszczające mogą być użyte dopiero po wykonaniu strefy tarcia,
przy wykonywaniu tzw. strefy zagęszczania.

Nad rurociągami, w odległości 20 - 50 cm nad nimi powinny być ułożone - jedna lub dwie
taśmy  ostrzegawcze  oznaczające  trasę  przebiegu  sieci,,  określające  ew.  rodzaj  rurociągu.
Taśmy  powinny  być  odporne  na  degradacyjne  oddziaływanie  gruntu,  kolor  taśmy  wg
wymagań przedsiębiorstw geodezyjnych.

Ostatnia warstwa - strefa nawierzchniowa powinna być wykonana w sposób odpowiedni do
przewidywanej nawierzchni.

6.7.4. Zasypywanie kształtek i armatury

Przed zasypaniem rurociągu w obszarze kształtek (łuków, trójników) należy sprawdzić, czy
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rozmiar  wykopu  i  położenie  rurociągu  pozwalają  na  projektowane  przemieszczanie  się
rurociągu  oraz  sprawdzić  zgodność  z  projektem:  położenia  rurociągu,  wymiaru  poduszek
kompensacyjnych - piankowych, z piasku lub innych. Przed zasypaniem rurociągu w obszarze
armatury należy sprawdzić jej prawidłowe działanie.

6.7.5. Odtwarzanie nawierzchni wzdłuż trasy sieci

Nawierzchnia na całej  długości rurociągów powinna być odtworzona zgodnie z projektem
technicznym sieci.  Obejmuje to również obszary przyległe,  takie jak rejony składowania i
transportu elementów do budowy sieci.

Nawierzchnie  asfaltowe  i  brukowane  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi
zasadami  techniki,  a  przy  odtwarzaniu  tych  nawierzchni  należy  również  uwzględniać
wymagania nadzoru właściciela terenu.

Na  obszarach  z  warstwą  gruntu  uprawnego  nawierzchnia  wzdłuż  trasy  sieci  musi  być
przywrócona  do  stanu  pierwotnego.  Obszary  pokryte  uprzednio  trawą  powinny  być
wyrównane i ponownie obsiane trawą.

6.8. URUCHAMIANIE ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CIEPŁOWNICZEJ.

Przed uruchomieniem sieci wykonawca powinien przeprowadzić czyszczenie oraz wszystkie
niezbędne kontrole.

Zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu montażu wykonawca powinien utrzymywać
wnętrze  rurociągów i  innych  elementów sieci  w stanie  czystym,  suchym i  pozbawionym
zanieczyszczeń.  W  przypadku  wystąpienia  konieczności  czyszczenia,  można  je  wykonać
metodą przepłukania rurociągu strumieniem wody wg PN-M-34031.

Rozruch  sieci  tzw.  niskoparametrowej  będącej  częścią  składową  instalacji  ogrzewczej,
wodociągowej lub innej, należy wykonać wg wymagań odpowiednich aktów normatywnych
dotyczących tych instalacji.

6.9. ODBIORY ROBÓT

6.9.1 Odbiór międzyoperacyjny robót 
6.9.1.1 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.
6.9.1.2 Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą
wykonywane przez innych pracowników.
6.9.1.3 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do nastę-
pujących rodzajów robót:

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,
b) wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i
ścian, osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie.

6.9.1.4 Po dokonaniu odbioru między operacyjnego 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.
6.9.1.5 W przypadku negatywnej  oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do
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prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać
odbioru międzyoperacyjnego.

6.9.2 Odbiór techniczny-częściowy 

6.9.2.1 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  bruzdach  lub
zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w
warstwach  budowlanych  podłogi,  uszczelnień  przejść  w  przepustach  przez  przegrody
budowlane,  których  sprawdzenie  będzie  niemożliwe  lub  utrudnione  w  fazie  odbioru
końcowego (technicznego).

6.9.2.2 Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.

6.9.2.3 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  STWiO,  a  w  przypadku  odstępstw,  sprawdzić  uzasadnienie
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.

6.9.2.4 Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający pra-
widłowe  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.

6.9.2.5 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.

6.9.3 Odbiór techniczny-końcowy instalacji ogrzewczej

6.9.3.1 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 ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające 
instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura 
zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne),
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e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i wpływ- na ogrzewania w
pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań rozporządzenia [2]
w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii.

6.9.3.2 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy (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 (patrz 6.1),
f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych (patrz 6.2),
g) protokóły wykonanych badań odbiorczych (patrz 11),
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.
6.9.3.3 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  STWiO,  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.

6.9.3.4 Odbiór  końcowy  kończy  się  protokolarnym  przejęciem  instalacji  ogrzewczej  do
użytkowania  lub  protokolarnym  stwierdzeniem  braku  przygotowania  instalacji  do
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
6.9.3.5 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.

6.10. BADANIA ODBIORCZE

6.10.1 Zakres badań odbiorczych
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej.
Szczegółowy  zakres  badań  odbiorczych  powinien  zostać  ustalony  w  umowie  pomiędzy
inwestorem  i  wykonawcą  z  tym,  że  powinny  one  objąć  co  najmniej  badania  odbiorcze
szczelności,  odpowietrzenia,  zabezpieczenia  przed  przekroczeniem  granicznych  wartości
ciśnienia  i  temperatury,  zabezpieczenia  przed  korozją  wewnętrzną,  zabezpieczenia  przed
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możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej.
6.10.2 Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej
6.10.2.1 Warunki wykonania badania szczelności
Badanie  szczelności  należy  przeprowadzać  przed  zakryciem  bruzd  i  kanałów,  przed
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano
część  przewodów instalacji,  przed  całkowitym  zakończeniem instalacji,  wówczas  badanie
szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych.
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.
Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego 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.
6.10.2.2 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  należy wykonywać  przy
dodatniej  temperaturze  zewnętrznej,  a  budynek  w  którym  jest  instalacja  nie  może  być
przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe
powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte.
Przed  napełnieniem  wodą  instalacji  wyposażanej  w  odpowietrzniki  automatyczne  i  nie
wypłukanej,  nie  należy  wkręcać  kompletnych  automatycznych  odpowietrzników,  lecz  je-
dynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być
odpowietrzana  poprzez  ręczne  otwieranie  zaworów  stopowych.  Zaleca  się  połączenie,  z
elementem  otwierającym  zawór  stopowy,  węża  elastycznego,  umożliwiającego
odprowadzenie  wody  płuczącej  do  przenośnego  zbiornika  lub  kanalizacji.  Dopiero  po
skutecznym  wypłukaniu  instalacji,  w  zawór  stopowy  należy  wkręcić  automatyczny
odpowietrznik.
Bezpośrednio  po  płukaniu  należy  instalację  napełnić  wodą,  uwzględniając  jednocześnie
potrzebę  zastosowania  odpowiedniego  inhibitora  korozji,  jeżeli  wyniki  badania  wody
stosowanej  do  napełniania  i  uzupełniania  instalacji  oraz  użyte  materiały  instalacyjne
wymagają wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z tablicą 12.
Należy  od  instalacji  odłączyć  naczynie  wzbiorcze,  zaślepić  rurę  wzbiorczą  i  inne  rury
zabezpieczające. Jeżeli instalacja jest zasilana z kotła z wbudowanym naczyniem wzbiorczym
przeponowym, należy odłączyć kocioł od instalacji.
Po  napełnieniu  instalacji  wodą  zimną  i  po  dokładnym  jej  odpowietrzeniu  należy,  przy
ciśnieniu  statycznym  słupa  wody,  dokonać  starannego  przeglądu  instalacji  (szczególnie
połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występuj ą 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 obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na
elementy instalacji,
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b) nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi z
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji
przy minimalizacji skutków korozji.

6.10.2.3 Przebieg badania szczelności wodą zimną
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.
Podczas  badania  powinien  być  używany  cechowany manometr  tarczowy (średnica  tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej
0 ,1 bar przy zakresie do l0bar.
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.
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.
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.
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.

6.11. NAPEŁNIANIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ.

Zład  należy  napełniać  i  uzupełniać  wodą  uzdatnioną,  zmiękczoną  do  2o niemieckich  z
dodatkiem inhibitora korozji.

Zład  należy  napełniać  i  uzupełniać  przez  wtłoczenie  wody  uzdatnionej  do  rozdzielacza
powrotnego kotłowni,  pompą ręczną lub aparatem pompowym elektrycznym do tego celu
przeznaczonym.

Wodę do napełniania i uzupełniania zładu należy pobierać z stacji uzdatnia wody dla kotłowni
zlokalizowanej w budynku kotłowni.

Obliczeniowa pojemność zładu sieci ciepłownicze wynosi 10,1m3.

6.12. PRZEPISY ZWIĄZANE

6.12.1. Normy
PN-EN ISO 6708:1998      Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru 

nominalnego)
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-IS06761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania.
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PN-IS07005-1:2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe

PN-90/B-01421 Ciepłownictwo terminologia

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie króćców rur do spawania.

PN-ISO 7005-1:2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach.

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

PN-91/B02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci 
cieplnych. Wymagania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania.

PN-B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02423:1999+Apl:2000 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania 
przy odbiorze.

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 
wody.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa 
i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania 
powierzchni stali do malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
Ogólne wytyczne.

PN-77/M 34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania.

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

PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi.

PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania.

PN-M-69012:1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy 
spawanych.

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.
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PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kody barw rozpoznawczych 
dla przesyłanych czynników.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania.

PN-EN 448:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci 
ciepłowniczych. Kształtki – zespoły z rury stalowej przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z 
polietylenu.

PN-EN 449:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci 
ciepłowniczych. Zespół złącza stalowych rur przewodowych,  
izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z 
polietylenu.

PN-B 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy 
odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
6.12.2. Inne dokumenty

 Instrukcja montażu i obsługi zainstalowanych urządzeń.

Uwaga: Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  należy  wykonać  w  oparciu  o  aktualnie
obowiązujące normy i przepisy. 

6.12.3. Podstawa opracowania.

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia1994 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690),
w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r,
w sprawie  aprobat,  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego stosowania  wyrobów
budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679) 

– Ustawa z dnia 10 marca 2000 r w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (DZ. U. Nr 17 poz.
219), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie BHP podczas robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego(Dz. U. Nr 212 poz. 1799),

– Rozporządzenie  Ministra  Ministra  Infrastruktury   z  2  grudnia  2002  r.  w  sprawie
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy,  montażu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia  zawierające  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953).
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