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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRACE INSTALACYJE
1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem
niniejszej
specyfikacji
technicznej
są
wymagania
dotyczące
wykonania
i odbioru robót w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania . Specyfikację naleŜy rozpatrywać łącznie z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opisującymi inwestycję i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie
rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne
być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a
wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montaŜu urządzeń powinny być uwzględnione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora lub Biura Projektów. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach muszą zostać zatwierdzone przez projektanta.
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z
dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca
powinien zwrócić się pisemnie do biura projektowego celem wyjaśnienia rozbieŜności. Zasada powyŜsza obowiązuje przy
wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją.

1.2.

Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Zgodnie z ustawą z 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U.06.164.1163 z poźn. zm.), zgodne z Wspólnym
Słownikiem Zamówień CPU (Common Procurement Vocabulary), niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w
robót.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.

Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie modernizacji
instalacji centralnego ogrzewania.

1.4.

Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie
dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku
niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych
instalacji,
a
jeŜeli
dotyczą
zmiany
materiałów
i
elementów
określonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
W róŜnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i
standardy winny być traktowane jak integralną część Specyfikacji technicznej i czytane w połączeniu z rysunkami i specyfikacjami, w
których są wymienione. Zakłada się, Ŝe Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami.
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie
nie stwierdzono inaczej. Roboty naleŜy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych.
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Określenia podstawowe

1.5.

Wszystkie określenia i nazwy uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równowaŜne z:
Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem MSWiA z dn. 15 marca 2001 r. (Dz.U.
nr 38 poz. 457), a w przypadku ich braku z normami branŜowymi.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczególnych robót.
Roboty są zaprojektowane i musza być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie
wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. MATERIAŁY
Wymagania ogólne

2.1

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót musza posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać
Polskim Normom. Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Wszystkie uŜyte wyroby i materiały musza:
- posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do
wyrobów podlegających tej certyfikacji;
- posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mającą istotny wpływ na
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych;
- być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z
wymaganiami podstawowymi;
- być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

Składowanie materiałów

2.2

Wszystkie urządzenia dostarczone przez Zamawiającego lub Wykonawcę muszą być rozładowane przez Wykonawcę, a
następnie składowane do czasu ich montaŜu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu
gdy będą one potrzebne do robót, winny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do
robót, powinny być składowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny być dostępne do kontroli
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy (Szpitala Specjalistycznego w
Kościerzynie) w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez
Wykonawcę.

Kontrola materiałów

2.3
-

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.
Urządzenia na budowę naleŜy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi
i protokołami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi
producenta.
W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, naleŜy przed ich zabudowaniem poddać je
badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.
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Wariantowe stosowanie materiałów

2.4

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowaŜne w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŜne w
stosunku do opisanych przez zamawiającego jest zobowiązany wskazać, Ŝe oferowane przez niego rozwiązania spełniają
wymagania określone przez zamawiającego. Wykonawca (oferent) w takim przypadku musi:
Przedstawić zamienne rozwiązanie na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, testy
przeprowadzone przez jednostki akredytowane, itp.);
Dokumenty potwierdzające parametry techniczne naleŜy dołączyć do oferty.
W przypadku stosowania rozwiązań równowaŜnych wykonawca musi przedstawić przed przystąpieniem do robót
dokumentację zamienną wraz ze wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami. Propozycję zamiennych rozwiązań podlegają
weryfikacji i akceptacji zamawiającego. Technologia nie moŜe ulec zmianie. Wymaga się zachowania schematu technologicznego
z
zachowaniem
miejsc
i powierzchni zabudowy instalacji solarnej. Ewentualna dokumentacja zamienna musi być wykonana przed rozpoczęciem prac
budowlanych zgodnie z wynikającymi z ustawy prawo budowlane. Koszty wykonania dokumentacji zamiennej ponosi wykonawca.

3. SPRZĘT
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiału. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzi nie gwarantujące
zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1

Wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót
i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu powinny być zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację przez Inspektora Nadzoru.
 Rury
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki naleŜy przewozić w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich
zanieczyszczenia.
 Izolacja termiczna
Materiały do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi środkami transportu w sposób
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonania
izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni
słonecznych na otuliny PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do
wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w
stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.
 Armatura instalacji
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. Armatura powinna być
transportowane w oryginalnych opakowaniach krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.
Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

4.2

Składowanie armatury i urządzeń
Armaturę oraz urządzenia naleŜy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niŜszej
niŜ 0ºC. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające
korodująco.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Instalacja pompy ciepła.
Przewiduje się ogrzewanie ciepłem uzyskiwanym z ziemi działka na której stoi budynek
mieszkalny jednorodzinny. Wstępnie projektuje się wykorzystanie pompy ciepła o mocy znamionowej
13 kW.
Dolnym źródłem ciepła mają być kolektory pionowe. Projekt obejmuje wykonanie otworów
wiertniczych udostępniających dolne źródło ciepła, wraz z założeniem wymienników gruntowych,
pozwalających na pokrycie prognozowanego zapotrzebowania na energię cieplną. Przy założeniu, że
będzie możliwe uzyskanie średnio 43-49 W (w zależności od czasu pracy pompy ciepła) z każdego
metra kolektora, zaprojektowano wykonanie 3 otworów wiertniczych po 95 m każdy.
Pobór na poziomie prognozowanego zapotrzebowania maksymalnego godzi- nowego wystąpi tylko zimą,
w pozostałym okresie nie powinien przekroczyć 20% zapotrzebowania.
Lokalizacja wierceń została uzgodniona z zamawiającym i inwestorem, nie będzie kolidować z
zagospodarowaniem terenu. Spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12
kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr
75, poz. 690, ze zmianami).

5.2. Roboty wiertnicze.
Projektuje się wykonanie 3 otworów wiertniczych, obrotowo z prawym obiegiem płuczki do głębokości
95 m każdy. Lokalizacja otworów jest wskazana na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rysunek nr 1).

Wiercenie należy rozpocząć wykonaniem otworu pilotowego. Jest wymagane
opróbowanie otworu (próby okruchowe z płuczki). Na podstawie doświadczeń z jego wykonania,
może być korygowana konstrukcja następnych. Kolejne otwory mogą pomijać opróbowanie, chyba że
przebieg wiercenia wskaże na istotne zmiany w profilu geologicznym.
Wiercenie należy prowadzić świdrem trójpłatowym lub skrawającym φ 165 mm do głębokości 100 m, z
zastosowaniem prawego obiegu płuczki iłowej. Parametry płuczki ustali roboczo wykonawca wiercenia. W początkowej
fazie wiercenia może być niezbędne założenie konduktora φ 200 mm, do głębokości 4 m (o konieczności takiego zabiegu
zadecyduje kierownik wiercenia).
Po dowierceniu każdego otworu, należy natychmiast uzbroić go w kolektor z rury PE φ 40 mm (dwie
równoległe pętle). Jest wskazane przy opuszczaniu obciążenie przewodu, umożliwiające zatopienie go w płuczce i
zapobiegające zaklinowaniu w otworze, oraz wiązanie w odległościach nie większych niż 5 m.

Przed opuszczeniem przewodu kolektora należy wykonać pomiar temperatury dna
otworu. Jest wystarczający pomiar temperatury w jednym otworze. Po uzbrojeniu otwory należy
szczelnie wypełniać mleczkiem iłowym.

5.3. Koncepcja prac
Podstawowym parametrem jest przewodność cieplna ośrodka. Określa się ją współczynnikiem przewodności cieplnej
właściwej. Na wartość przewodności cieplnej bardzo istotny wpływ wywiera stopień zawodnienia skał. Jeśli są to utwory
suche, wówczas o gęstości strumienia ciepła decyduje przewodność cieplna skał. Jeśli natomiast mamy do czynienia z
utworami zawodnionymi, to pociąga to rzeczywistą przewodność cieplną ośrodka określa zarówno przewodność szkieletu
skalnego, jak i przewodność wody wypełniającej puste przestrzenie. Dodatkową rolę spełnia konwekcyjne przenoszenie
ciepła, którego intensywność zależy w głównej mierze od prędkości przepływu wód, która jest uwarunkowana
współczynnikiem filtracji i spadkiem hydraulicznym.
Innym ważnym parametrem jest pojemność cieplna ośrodka definiowana jako ilość ciepła konieczna do
podniesienia temperatury ciała o stałej objętości o jeden kelwin. Pojemność cieplna odniesiona do masy ciała stanowi
pojemność cieplną właściwą (ciepło właściwe). Dla ośrodka niejednorodnego, jaki stanowią skały nasycone wodą, ciepło
właściwe jest sumą ciepła właściwego szkieletu skalnego oraz wody.
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Zarówno przewodność, jak i pojemność cieplna są parametrami decydującymi o mocach uzyskiwanych z
geotermalnych instalacji niskotemperaturowych. Zasadnicze znaczenie ma tu przewodność cieplna, jako współczynnik
proporcjonalności pomiędzy gradientem temperaturowym, a gęstością strumienia. Pojemność istotna jest jedynie w
niestacjonarnych procesach przepływu ciepła - w praktyce dotyczy dobowej i sezonowej zmienności mocy, a także
procesów magazynowania ciepła w gruncie. Oba te parametry, połączone z gęstością strumienia cieplnego ziemi na danym
obszarze, decydują o efektywności energetycznej instalacji.
W praktyce do ustalenia wydajności instalacji dolnego źródła ciepła wykorzystuje się parametr określany
jako wskaźnik mocy poboru lub mocy cieplnej, który oznacza moc uzyskiwaną z metra głębokości otworu. Orientacyjne
wartości wskaźnika mocy ciepła skał występujących w profilu litologicznym projektowanych otworów wiertniczych podaje
tabela.
wskaźnik mocy cieplnej [W/m]
przy 1800 godzinach pracy
przy 2400 godzinach pracy
<25
<20
60-80
55-65
80-100
80-100
35-50
30-40

litologia skał
1.
2.
3.
4.

piaski i żwiry suche (nasypy)
piaski i żwiry zawodnione
piaski i żwiry silnie zawodnione
Iły i gliny

W celu określenia poprawności rozwiązania zadania geologicznego obliczono wydajność instalacji
dolnego źródła ciepła i zestawiono z założeniami projektowanymi podanymi przez zamawiającego i projektanta instalacji
pompy ciepła.

W celu wykorzystania ciepła Ziemi jako dolnego źródła do zasilania pomp ciepła,
planuje się założenie pionowych wymienników ciepła. Przy założonym profilu będzie możliwe
uzyskanie średnio 43-49 W (w zależności od czasu pracy pompy ciepła) z każdego metra kolektora.
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło wymaga zatem wykonania 3 otworów wiertniczych po 95 m
każdy, co pozwoli uzyskać średnio od 12,25 do 13,96 kW (założono bezpieczny zapas mocy cieplnej).
Wydajność instalacji projektowanego dolnego źródła ciepła ustalono wg wzoru:
Q = Σ wi * mi
[W]
gdzie:
– Qi – wydajność cieplna otworu [W]
– wi – wskaźnik mocy cieplnej wg tabeli nr 2 [W/m]
– mi – miąższość wydzielonej warstwy litologicznej [m]
Wymiarowanie dolnego źródła ciepła:
SONDA GRUNTOWA:
Specyficzny odbiór mocy
Średnica nominalna
Ilość sond
Długość sond

40 W/m
DN 32 (40 x 3,7) (rury ASPOL – 1,3-1,5 MPA)
3
95 m

Opierając się na danych literaturowych pochodzących z badań laboratoryjnych lub doświadczeń (dobrej
praktyki geologicznej) przyjmuje się, że odległości miedzy otworami w instalacjach wielootworowych powinny wynosić:
- 6,0 do 15,0 m (Kapuściński J. , Rodzoch A., 2006),
- średnio 7,0 m (Górecki W., 2006).
Ustalenie rzeczywistej skali interferencji pomiędzy otworami jest możliwe wyłącznie na podstawie metod
numerycznych wymagających precyzyjnego rozpoznania parametrycznego gruntu lub badań in situ wykonywanych przy
użyciu ruchomego zestawu terenowego (metoda „termal response test”). Ze względu na małą rangę dokumentowanej
instalacji takie badania nie zostały przeprowadzone. Można założyć, że nadwyżka mocy cieplnej systemu jest
wystarczająca do rekompensaty ewentualnego spadku mocy wynikającego z oddziaływania interferencyjnego otworów.

Gęstość strumienia cieplnego Ziemi rzędu 1,0 µcal/cm2·s, nie pokrywa odbioru ciepła.
Deficyt jest wyrównywany przez:
- sezonową i okresową pracę pompy ciepła,
- magazynowanie ciepła,
- gradient temperatury, zwiększony przez odbiór ciepła.
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Temperatura skał będzie wynosiła początkowo 8-10 ºC. Podczas pracy pompy ciepła,
będą ulegały wychłodzeniu, w stopniu zależnym od intensywności eksploatacji otworów.
-

-

-

5.2

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę), naleŜy stosować tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moŜe znajdować się Ŝadne połączenie rury.
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:
 co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
 co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuŜsza niŜ grubość przegrody pionowej o około 5 cm z kaŜdej strony, a przy przejściu przez
strop powinna wystawać około 2 cm powyŜej posadzki.
Przestrzeń pomiędzy rurą przewodu, a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie
działającym korozyjnie na rurę, umoŜliwiającym jej wzdłuŜne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej napręŜeń
ścinających.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego powinien być wykonany w sposób
zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych elementów.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniŜej poziomu terenu, powinien być
wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i wodoodporności.
Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.

Zabezpieczenia antykorozyjne
Powierzchnie
rurociągów
stalowych
naleŜy
zabezpieczyć
antykorozyjnie
farbą
o właściwościach penetrujących. Do malowania pędzlem naleŜy uŜywać płaskich pędzli. Po nałoŜeniu farba powinna być
rozprowadzona tylko w jednym kierunku za jednym pociągnięciem. W przestrzeniach zamkniętych zapewnić właściwą
wentylację podczas nakładania i schnięcia.

5.3

Izolacja cieplna
Izolację cieplną rurociągów naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-B-02421:2000. Izolacja cieplna powinna być wykonana
po przeprowadzeniu wszystkich prób i komisyjnym odbiorze rurociągu.

5.4

Montaż urządzeń

5.4.1 Armatura zabezpieczająca, regulacyjna, zwrotna i czyszcząca
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie i temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. Przed jej
montaŜem naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia, a po sprawdzeniu prawidłowości działania,
powinna być zainstalowana tak, aby była dostępna dla obsługi i konserwacji.

6

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów
i robót. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót.
KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki
przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzić ponowne badanie.
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6.1

Próby szczelności
Po wykonaniu rurociągów przed wykonaniem ochron antykorozyjnych oraz przed załoŜeniem izolacji, rurociągi naleŜy poddać
próbie szczelności. Przed wykonaniem próby szczelności rurociąg naleŜy przepłukać oraz dokonać zewnętrznych oględzin. Próbę
szczelności naleŜy wykonać wodą o temperaturze 10ºC - 40ºC. Przed wykonaniem próby rurociąg powinien być napełniony zimną
wodą min. przez 24 h.

6.2

Badania odbiorcze
Zakres badań odbiorczych naleŜy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. Szczegółowy zakres badań odbiorczych
powinien
zostać
ustalony
w
umowie
pomiędzy
Inwestorem
i
Wykonawcą,
z tym, Ŝe powinny one objąć co najmniej badania szczelności, Wynik badania uwaŜa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie
wskazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. Po
przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. JeŜeli wynik badań był negatywny, w
protokole naleŜy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

7

OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie w tym, np.:
- długość przewodu naleŜy mierzyć wzdłuŜ jego osi,
- do ogólnej długości przewodu naleŜy wliczyć długość armatury,
- całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna
stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych.

8

ODBIÓR ROBÓT

8.1

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, uŜyciu właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań,
szczelności urządzeń oraz zgodności z innymi wymaganiami.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbioru
ostatecznego
robót
dokona
komisja
wyznaczona
przez
Zamawiającego
w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów,
pomiarów oraz ocenie wizualnej.

8.2

Odbiór techniczny - końcowy
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących warunków:
-

zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

-

instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,

-

dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,
zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montaŜową oraz badanie na gorąco w ruchu
ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie załoŜonych parametrów
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne),

Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty:

-

projekt
techniczny
powykonawczy
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),
dziennik budowy (jeśli był wymagany)

-

potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia i przepisami,

-

instalacji

(z

naniesionymi

ewentualnymi

zmianami
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-

obmiary powykonawcze,

-

protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,

-

protokóły odbiorów technicznych-częściowych,
protokóły wykonanych badań odbiorczych,
dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację,

-

dokumenty

wymagane

dla

urządzeń

podlegających

odbiorom

technicznym,

j)

instrukcje

obsługi

i gwarancje wbudowanych wyrobów, instrukcję obsługi instalacji.
W ramach odbioru końcowego naleŜy:
-

sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

-

sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,

-

sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych,

-

sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,

-

uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.

-

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do uŜytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku

przygotowania instalacji do uŜytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia naleŜy przeprowadzić
ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego naleŜy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy
instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami

9

Podstawa płatności

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z harmonogramem finansowym.
Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montaŜowe instalacji uwzględniają:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu prac,
- wykonanie robót pomocniczych,
- montaŜ rurociągów i armatury,
- wykonanie prób ciśnieniowych,
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.

10
-

PRZEPISY ZWIĄZANE
Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,
Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych
Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL- zeszyt 8 "Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych"
Warunki techniczne Dozoru Technicznego
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z późniejszymi zmianami).
PN-99/B-02423 - Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-71 /8 10420 Urządzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń cieplej wody uŜytkowej. Wymagania.
PN-B/99-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
.
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-

PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1)
PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-ISO 7005-1 :2002 - Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe.
PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 l r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr
59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)

-

-

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań w zakresie
efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 1000 r. w sprawie kosztorysowych norm
nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu
:inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)
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-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do
obrotu wyroby mogące stwarzać zagroŜenie albo które słuŜą ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane
w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji
zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
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