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1. Wstęp.         
 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji centralnego ogrzewania dla zadania „Wymiana grzejników i zaworów 
grzejnikowych w budynku Urzędu Trzcianki w Trzciance ul. Sikorskiego nr 7””. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
 

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 
 
- instalacja centralnego ogrzewania w całym budynku Urzędu. 

 
 
2. Materiały. 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano      
w ST – Wymagania ogólne – pkt. 2 

 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
 

  Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania wg zasad  
  niniejszej ST są: 
 -     Grzejniki płytowe Purmo C11, C22, C33 o wskości  60cm lub zamienne 
-  Zawory grzejnikowe z głowicą termoregulacyjną Danfoss lub zamienne 
- Zawory powrotne grzejnikowe 
- Zawory podpionowe kulowe w piwnicy 
- Automaty odpowietrzające 
 

 
 
 
 
3. Sprzęt.  
 
     3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt 3. 
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu. 

 
Roboty naleŜy prowadzić przy uŜyciu sprzętu przystosowanego do montaŜu instalacji 
sanitarnych z tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzętu budowlanego 



     . 
 
4. Transport. 
 
     4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Ogólne zasady transportu są zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt 4.   
 
     4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 

 
Transport elementów instalacji powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je 
przed uszkodzeniem i deformacją. Armaturę  naleŜy transportować w oryginalnych 
opakowaniach producentów i składować w sposób zabezpieczający uszkodzeniem powłok 
wykończeniowych. 

 
5. Wykonanie robót 
 
     5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
 

Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST- Wymagania ogólne – pkt 5. 
  

     5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
 
 Warunkiem przystąpienia do wykonania wymiany zaworów jest  

zakończenie robót demontaŜowych. 
 
Istniejąca instalacja pompowa o parametrach 90/75 °C z rozdziałem dolnym.  

. 
MontaŜ grzejników i zaworów wykonać zgodnie z instrukcją montaŜu producenta.  
Roboty te muszą być skoordynowane z robotami wykończeniowymi i wszystkie muszą  
być zgodne z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez  
Inspektora. 
 
Wszystkie instalacje c.o muszą być poddane płukaniu i próbie ciśnieniowej wraz z regulacją. 
Ciśnienie próbne musi wynosić 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego. 
Przy próbie ciśnieniowej instalacji z przewodami miedzianymi naleŜy utrzymać  
niezmienna temperaturę czynnika próbnego. Próbę ciśnieniową naleŜy przeprowadzić  
jako próbę, główną i końcową. Przy próbie wstępnej naleŜy zastosować  
ciśnienie próbne odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyŜszego moŜliwego ciśnienia  
roboczego. Po próbie wstępnej naleŜy przeprowadzić próby główna i końcową, zgodnie  
z wytycznymi . Trzeba pamiętać, aby między poszczególnymi cyklami  
próby, instalacja powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. W Ŝadnym miejscu  
badanej instalacji nie moŜe wystąpić nieszczelność.  
Zachować szczególne warunki podczas pracy z otwartym ogniem gdyŜ roboty 
prowadzone będą w pomieszczeniach gdzie stropy są w całości wykonanych z drewn!!! 

 
6. Kontrola jakości robót. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
 
  Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt 6. 

 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
 



Kontrolę naleŜy prowadzić w kolejnych fazach robót, poczynając od sprawdzenia materiałów 
i stanu przygotowania podłoŜa przez sprawdzenie prawidłowości wykonania kończąc na 
próbach działania grzejników ściennych. Kontrola musi obejmować sprawdzenie nastaw na 
zaworach grzejnikowych. Szczególna uwagę naleŜy na roboty spawalnicze przy 
podłączeniach do istniejących pionów. 

 
7. Obmiar robót. 
 
     7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 
 Ogólne zasady obmiaru robót zawarte sa w ST – Wymagania ogólne – pkt. 7.  

 
     7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie kosztorysu z  
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w  
naturze. 
 
 
 

8. Odbiór robót. 
 
     8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
           Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt 8. 
 
     8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
 

      Roboty uznaje się za zgodne z kosztorysem, ST i wymaganiami nadzoru  
jeśli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

 
9. Podstawa płatności. 
 
     9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
 

Ogólne zasady płatności są zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt 9. 
 
     9.2. Szczegółowe zasady dotyczące podstawy płatności. 

 
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena 
wykonania instalacji centralnego ogrzewania obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie 
miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaŜ oraz demontaŜ zabezpieczeń, dostarczenie 
i wbudowanie materiałów instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w naleŜytym 
stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 

10. Przepisy związane 
 

Uwzględniono następujące normy: 
 
PN-EN 215-1:2002 – Termostatyczne zawory grzejnikowe.  
Część 1: Wymagania ogólne. 
 
PN-64/B-10400  Urządzenia centralnego ogrzewania. 
 
PN-93/C-04607  Woda w instalacjach ogrzewania. 



 
PN-EN 442-1:1999 – Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
 
PN-EN 442-2:1999 – Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
 
 

 
 
 


