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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru modernizacji 

wymiennikowni ciepła w budynku bloku operacyjnego oraz naprawa rurociągu kondensatu i 

podpory stałej na zewnątrz budynku na terenie Szpitala w Proszowicach. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych poniżej. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczną obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu rurociągu kondensatu z rur 

preizolowanych układanej w gruncie oraz modernizacja wymiennikowni ciepła. Niezależnie 

od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, definiującej 

usługę do wykonania, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dobrego rezultatu 

końcowego. Rysunki i specyfikacja techniczna są dokumentami wzajemnie się 

uzupełniającymi. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, 

Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Zamawiającym przed złożeniem oferty, 

który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujęte prace oraz 

niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Zamawiającego. 
W zakres opracowania wchodzi: 

A) remont przewodu kondensatu 

 Demontaż preizolowanego rurociągu kondensatu na odcinku ok. 20 m.  

 Wymianę armatury w studzience odwadniającej 

 Dostawa i montaż rurociągów preizolowanych 

 Wykonanie punktu stałego na przewodzie kondensatu 
B) modernizacja wymiennikowni 

 Demontaż zbiornika kondensatu, wymiennika PRPA wraz z rurociągami i armaturą 

 Dostawa i montaż urządzeń i materiałów zgodnie z zestawieniem wg projektu 

 Dostawa i montaż podwieszeń, podpór oraz konstrukcji wsporczych pod rurociągi 

cieplne, armaturę i inne 

 Dostawa i wykonanie izolacji cieplnej 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Projektem Organizacji Ruchu, Specyfikacją Techniczną i 

poleceniami Inżyniera. 

1.4.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a 

o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów 

ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
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tolerancji. Cechy materiałów 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 Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

wykonawcy. 

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.4.3. 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: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 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. 

1.4.5. 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 
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zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 

to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 

właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5. Definicje określeń podstawowych 

 Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji. 

 Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualni dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

 Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz Robót. 

 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

 Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w 

formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

 Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej wykonania. 

 Instalacja ogrzewcza – instalację ogrzewczą stanowi układ połączonych przewodów 

napełnionych wodą grzewczą, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi 

urządzeniami oddzielony zaworami od źródła ogrzewania. W szczególnej sytuacji, 

instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i części zewnętrznej. 

 Sieć ciepłownicza - układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich 

zamontowanymi (armatura odcinająca i regulacyjna, urządzenia kontrolno -pomiarowe, 

odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki, kompensatory, drenaże, konstrukcje nośne sieci 

nadziemnych, itp.). 

 Preizolowana sieć ciepłownicza– układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich 

zamontowanymi (j.w.) zbudowana z rur, kształtek i elementów preizolowanych. 
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 Preizolowana, podziemna sieć ciepłownicza układ rurociągów z rur, kształtek i 

elementów preizolowanych ułożonych bezpośrednio w gruncie - bez kanałów i 

jakichkolwiek obudów. 

 Preizolowana, nadziemna sieć ciepłownicza - układ rurociągów z rur, kształtek i 

elementów preizolowanych ułożonych nad terenem, na konstrukcjach nośnych (słupy, 

podpory, estakady). 

 Rura preizolowana – preizolowany zespół rurowy – prefabrykat składający się z rury 

przewodowej (jednej lub więcej niż jednej), materiału izolacyjnego i rury osłonowej, z 

niezaizolowanymi końcówkami rurowymi przystosowanymi do połączenia z innymi 

rurami, kształtkami i elementami preizolowanymi. 

 Rura preizolowana o konstrukcji zespolonej – związanej – rura preizolowana z rurą 

przewodową związaną materiałem izolacyjnym z rurą osłonową (materiał izolacyjny 

zespolony jest z rurami przewodową i osłonową). 

 Rura preizolowana o konstrukcji ślizgowej – rura preizolowana z rurą przewodową 

przemieszczającą się niezależnie od materiału izolacyjnego i rury osłonowej. 

 Rura preizolowana elastyczna – rura preizolowana charakteryzująca się takimi 

parametrami mechanicznymi (wytrzymałościowymi), że możliwe jest układanie sieci po 

krzywiźnie poprzez gięcie rury preizolowane, bez stosowania prefabrykowanych 

preizolowanych łuków (z uwagi na temperaturę stosowania oraz możliwość prowadzenia 

rurociągów po krzywiźnie, me wymaga praktycznie stosowania urządzeń do 

kompensowania wydłużeń cieplnych). 

 Preizolowana kształtka - preizolowany łuk, preizolowane odgałęzienie itp. - 

prefabrykat składający się z kształtki z rury przewodowej, materiału izolacyjnego i 

płaszcza osłonowego, z niezaizolowanymi końcówkami rurowymi przystosowanymi do 

połączenia z innymi rurami i elementami preizolowanymi. 

 Preizolowany element – prefabrykat składający się z zaworu, kompensatora czy innego 

urządzenia, materiału izolacyjnego i płaszcza osłonowego, z niezaizolowanymi 

końcówkami rurowymi przystosowanymi do połączenia z innymi elementami 

preizolowanymi. 

 Rura przewodowa – rura wewnętrzna rury lub kształtki preizolowane, przez którą ma 

przepływać czynnik grzejny. 

 Rura osłonowa – rura zewnętrzna rury preizolowanej, chroniąca izolację cieplną i rurę 

przewodową przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i odpowiednio wodą 

gruntową lub wpływem warunków atmosferycznych: deszczu, śniegu itp. 

 Płaszcz osłonowy – płaszcz zewnętrzny kształtki lub elementu preizolowanego, chroniący 

izolację cieplną i kształtkę lub element przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i 

odpowiednio wodą gruntową lub wpływem warunków atmosferycznych: deszczu, śniegu 

itp. 

 Izolacja cieplna – materiał, który zmniejsza straty ciepła; materiał izolacji cieplnej może 

być jednorodny lub wielowarstwowy - różnorodny materiałowo i konstrukcyjnie 

(wlewany albo w postaci otulin, mat lub kształtek) Jako materiał izolacyjny można 

stosować: sztywną i półsztywną piankę poliuretanową PUR (komponenty pianki wlewane 

są do przestrzeni pomiędzy mrę przewodową i rurę lub płaszcz osłonowy), piankę z 

poliuretanu (PUR) (otuliny, kształtki), piankę z polietylenu (PE) (otuliny, kształtki), 

materiały włókniste (maty z wełny mineralnej skalnej i szklanej). 

 Pianka poliuretanowa PUR - pianka, posiadająca głównie strukturę komórek 

zamkniętych, będąca produktem chemicznej reakcji odpowiednich związków. 

 Pianka polietylenowa PE - spieniony polietylen, posiadający głównie strukturę komórek 

zamkniętych, w postaci mat. 

 Zespół złącza - kompletna konstrukcja połączenia sąsiednich rur, kształtek i elementów 

preizolowanych. 
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 Osłona zespołu złącza – element rurowy (mufa), łączący dwie rury osłonowe w zespole 

złącza. 

 Kompensator – urządzenie lub element, który można stosować do kompensacji wydłużeń 

sieci preizolowanych, np. kompensatory typu mieszkowego, element: L-, Z- i U-

kształtowy. 

 Podpora stała – konstrukcja służąca do przeniesienia obciążeń osiowych z rury 

przewodowej do gruntu lub na konstrukcję nośną, bez przemieszczenia rury w tym 

punkcie. 

 System alarmowy – instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizowania zawilgocenia 

izolacji cieplnej rur i elementów preizolowanych. 

 Woda grzewcza (czynnik grzewczy) – woda lub wodny roztwór substancji 

zapobiegających korozji, napełniający instalację ogrzewczą. 

 Źródło ciepło – elektrociepłownia, ciepłownia lub grupowy węzeł ciepłowniczy.  

 Ciśnienie robocze instalacji – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 

(podczas krążenia czynnika grzewczego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które 

dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej 

punkcie. 

 Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika 

grzewczego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 

 Ciśnienie próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane 

jest badanie jej szczelności. 

 Ciśnienie nominalne – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu 

instalacji 

 Ciśnienie robocze urządzenia – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu 

zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości 

ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji 

urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 

 Temperatura robocza – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 

przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości 

instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

 Średnica nominalna DN – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 

przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla 

kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

1.6. Uwagi ogólne 

 Producentów urządzeń i materiałów w celu skalkulowania cen do kosztorysu 

Inwestorskiego. Obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie urządzeń i materiałów 

przyłącza cieplnego o parametrach równoważnych lub lepszych od podanych w 

zestawieniach; 

 Wykonawca wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością 

dokumentacji i jednocześnie dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót. 

Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora; 

 Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę 

będą zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów; 

 W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie 

uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac; 

 Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 

definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego 

rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie 

założonych parametrów; 
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 Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, 

niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może 

zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego 

wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora; 

 Rysunki, część opisowa, przedmiary robót są dokumentami wzajemnie się 

uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji lub przedmiarze, a nie ujęte na 

rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji lub przedmiarze winne być 

traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z 

elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do 

pisemnego rozstrzygnięcia problemu; 

 Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, przedmiar, 

rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie 

zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia; 

 W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed 

złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest 

upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą 

interpretowane z korzyścią dla Inwestora; 

 W przypadku konieczności inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogą zostać 

dobrane przez projektanta; 

 Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń 

i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub 

eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą; 

 Przed zamówieniem poszczególnych urządzeń Wykonawca winien zapoznać się z 

całością dokumentacji i przekazać Dostawcy komplet niezbędnych informacji do 

prawidłowego zamówienia; 

 Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone przez producentów zmiany w 

parametrach technicznych urządzeń, materiałów oraz elementów instalacji ujętych w 

dokumentacji; 
 W przypadku stosowania urządzeń i elementów zamiennych w obowiązku Wykonawcy jest 

wykonanie niezbędnych korekt w dokumentacji przyłącza cieplnego oraz w dokumentacjach 

technicznych branż towarzyszących; 

 Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać 

polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 

właściwie oznaczone: 

 Wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że 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; 

 Wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 

zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające 

istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych w 

odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa; 
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 Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 

wpływu 

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 

według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej; 

 Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, 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; 

 Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, wydał oświadczenie wskazujące, że 

zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi 

normami. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Przewody preizolowane 

Przewody kondensatu należy wykonać z rur stalowych ze stali gatunku AISI304 (0H18N9 wg PN) w 

preizolacji zgodnie z normą EN253, grubość izolacji standardowa. Przewody i kształtki z systemem 

przewodów instalacji alarmowej impulsowej. 

2.2.2. Rury i kształtki  

Rurociągi:  rury stalowe przewodowych bez szwu ze stali R35 wg. PN-80/H-74219.  

Połączenia rur spawane, kolana hamburskie stalowe R= 1,5·DN.  

Kołnierze do przyspawania PN16. 

Średnice i grubości ścianek rur wg PW. 

Uszczelki:  Polonit 300 lub równoważne do pary do 300C, 16bar. 

Armatura: zgodnie z PW 

2.2.3. Inne 

Uchwyty i mocowanie rurociągów  typu HILTI lub równoważne ze stali nierdzewnej. 

2.2.4. Stalowe elementy konstrukcyjne: 

Ceowniki ze stali  
niestopowych konstrukcyjnych w gatunkach: S235JRG2 wg PN-EN10025 – 1:2002 Wyroby 

walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych –Warunki techniczne dostawy (St3S wg 

PN–88/H–84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia – Gatunki, )  

2.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Farby do gruntowania:  

 farba silikonowa do gruntowania termoodporna o symbolu 7820-654-840 

 dwukrotnie farba chlorokauczukowa cynkowa 70% o symbolu 7221-004-950 

Farby do malowania: 

 emalia silikonowa termoodporną do 400°C aluminiową o symbolu 7262-000-xxx w kolorze 

szarym: 

 emalia chlorokauczukową chemoodporną o symbolu 7262-000-xxx w kolorze szarym 

2.2.6. Izolacja cieplna 

Otuliny z wełny mineralnej z zewnętrznym pokryciem folią aluminiową o współczynniku przewodzenia 

ciepła = 0,035 [W/(m·K)], grubości izolacji w zależności od średnicy rury zgodnie z PW.  
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2.3. Składowanie materiałów 

Wszystkie urządzenia i materiały dostarczane przez Zamawiającego lub Wykonawcę muszą 

być rozładowane przez Wykonawcę a następnie składowane do czasu ich montażu. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy będą 

one potrzebne do Robót, winny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwość do Robót, winny być składowane na placu utwardzonym, 

odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny być dostępne do kontroli Inżyniera. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.4. Kontrola materiałów 

 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej; 

 Urządzenia na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego; 

 Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi producenta; 

 W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy 

przed ich zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera.  

2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym 

znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, 

albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie powoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w Specyfikacji Projektowej lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 

Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inżyniera 

w terminie przewidzianym umową. 

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. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
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kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

 Przewożone materiały i urządzenia powinny być układane zgodnie z warunkami 

transportu wydanymi przez Wytwórcę dla poszczególnych urządzeń i elementów oraz 

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu; 

 Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego 

oraz BHP; 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera; 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 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, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami 

Inżyniera, w terminie przewidzianym umową; 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Ponadto wspólnie z 

Inżynierem należy stworzyć harmonogram wykonania robót dla pomieszczeń priorytetowych 

dla ich zagospodarowania przed uruchomieniem obiektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Programem Zapewnienia Jakości, 

projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 

Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
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produkcji i przy badaniach materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Szczególną uwagę należy zwrócić przy wykonywaniu robót w ciągach komunikacyjnych. 

Teren należy zabezpieczyć i prowadzić prace zgodnie w wytycznymi i projektem robót, a po 

zakończeniu prac w ulicy odtworzyć nawierzchnię zgodnie ze stanem pierwotnym. 

5.2. Opis Robót 

Podstawę wykonania robót stanowi Dokumentacja Projektowa. Kolejność wykonania 

poszczególnych instalacji pozostawia się do realizacji Wykonawcy zgodnie z 

harmonogramem. 

5.2.1. Wymagania ogólne 

 Modernizacja wymiennikowni oraz remont przewodu kondensatu powinien zapewnić 

obiektowi budowlanemu, w którym go wykonano, możliwość spełnienia wymagań 

podstawowych dotyczących w szczególności: 

o bezpieczeństwa konstrukcji, 

o bezpieczeństwa pożarowego, 

o bezpieczeństwa użytkowania, 

o odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

o ochrony przed hałasem i drganiami, 

o oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności, 

 Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz przy spełnieniu 

we właściwym zakresie wymagań przepisów techniczno - budowlanych wydanych w 

drodze rozporządzeń, zgodnie Prawem budowlanym, z uwzględnieniem ewentualnych 

odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w tej ustawie, a także 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 

5.2.2. Wymagania, które powinny być spełnione przy wykonywaniu wykopów sieci 

podziemnych 

 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 przyłączy i dla głębokości ułożenia 

rurociągu podanej w Dokumentacji Projektowej; 

 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 Specyfikacji Technicznej dotyczących robót budowlanych; 
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 Wymiary wykopów powinny być określone przez producenta preizolowanych rur i 

elementów, powinny stanowić część wytycznych montażu i powinny być przedkładane 

inwestorowi razem z dostawą rur i elementów. Wymagane, minimalne wymiary wykopu 

przedstawia rysunek l, a zalecane wymiary wykopu dla zakresu średnic rurociągów 

zawiera tablica 1; 

 Wymiary wykopu powinny być powiększone w miejscach połączeń spawanych (niecki 

spawalniczej), w miejscach odgałęzień, w miejscach montowania kompensatorów 

jednorazowego działania i w miejscach stref kompensacyjnych. W miejscach stref 

kompensacyjnych powiększenie wymiarów wykopów powinno odpowiadać wymiarom 

stref kompensacyjnych podanych w projekcie technicznym przyłącza; 

 Wymiary wykopu dla układania jednej rury preizolowanej, z dwoma i więcej rurami 

przewodowymi w rurze osłonowej powinny być zgodne z wytycznymi producenta rur 

preizolowanych i projektem technicznym przyłącza; 

 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 

i ziemie uprawne; 

 Dno wykopu powinno być zniwelowane i oczyszczone z kamieni; 

 Gdy wykop jest głębszy niż 1 m, to przy gruntach niespoistych, zaleca się wykonywanie 

wykopów skarpowych; 

 Dno wykopu powinno być wykonane z wymaganym spadkiem, nie dopuszcza się 

ujemnej tolerancji rządnych dna wykopu; 

 Wykonanie wykopu podlega odbiorowi międzyoperacyjnemu – częściowemu; 

5.2.3. Montaż preizolowanych rur i elementów 

 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; 

 Przed montażem, każdą rurę preizolowaną należy poddać kontroli pod względem 

poprawności działania systemu alarmowego; 

 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: 
 

o 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), 

o 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; 
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 Przewody preizolowane przyłącza ciepłowniczego powinny być ułożone ze spadkiem 

zgodnym z projektem technicznym sieci umożliwiającym odwodnienie sieci. Spadek nie 

powinien być mniejszy niż 0,3%. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się układanie 

rurociągów bez spadków, pod warunkiem zapewnienia odwodnienia sieci; 

 Przy dopasowywaniu długości rur, cięcie rur preizolowanych należy wykonywać ściśle 

według instrukcji producenta rur. Przy cięciu należy przedsięwziąć odpowiednie środki 

ostrożności aby nie dopuścić do uszkodzenia izolacji cieplnej, rury osłonowej oraz 

przewodów systemu alarmowego. Przy cięciu i ewentualnej dalszej obróbce rury 

osłonowej w szczególności z tworzywa sztucznego, należy unikać pozostawiania ostrych 

krawędzi cięcia, śladów zębów piły i innych rodzajów rys. Długość odsłoniętego, 

nieizolowanego końca rury przewodowej powinna być odpowiednia do konkretnego 

rodzaju złącza; 

 Odcinki preizolowanych rur oraz kształtki można łączyć poprzez wykonywanie różnego 

rodzaju złączy opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej; 

 Rury przewodowe stalowe muszą być łączone za pomocą spawania. 

5.2.4. 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 opisanego w niniejszej Specyfikacji 

Technicznej; 

 Jeśli w jednym wykopie układane są dwa rurociągi sieci (zasilający i powrotny), przy 

czym zaleca się układanie rurociągów jeden obok drugiego, rurociąg zasilający powinien 

znajdować się z prawej strony patrząc w kierunku przepływu czynnika w rurociągu 

zasilającym. Warunek ten nie dotyczy rurociągów o zmiennym kierunku przepływu. W 

przypadku konieczności prowadzenia rurociągów jeden nad drugim, rurociąg zasilający 

powinien znajdować się na górze, z zachowaniem odległości między nim jak w projekcie 

technicznym i wytycznych producenta rur preizolowanych; 

 Odcinki rur, w zależności od uzgodnień z osobą nadzorującą, mogą być również 

łączone w dłuższe sekcje i układane wzdłuż wykopu lub powyżej wykopu; 

 Dwie rury w wykopie muszą być ułożone w dostatecznych, wymaganych odstępach 

względem siebie. Odstęp ten powinien wynosić co najmniej 0,2m, przy bardzo dużych 

średnicach odstęp ten musi być odpowiednio większy. 

5.2.5. Spawanie stalowych rur przewodowych 

5.2.5.1. Wymagania ogólne 

 Przed rozpoczęciem spawania wykonawca powinien opracować i uzgodnić niezbędne 

procedury spawania oraz specyfikacje procedur spawania jak w PN EN 288. W trakcie 

prowadzenia robót spawalniczych należy postępować zgodnie z zatwierdzonym projektem 

i procedurami spawania. 

 Spawanie rur przewodowych powinny wykonywać firmy mające odpowiednie 

możliwości technologiczne, dysponujące uprawnionymi spawaczami (zgodnie z PN-M-

69900, PN EN 287-1), nadzorem spawalniczym oraz możliwościami kontroli procesu 

spawania. Sprzęt spawalniczy powinien zapewnić możliwość spawania rur przewodowych 

zgodnie z dokumentacją, być bezpieczny i mieć ważne dopuszczenia do pracy. 

Wykonawca powinien zapewnić, że podczas montażu rurociągów utrzymany zostanie 

system zapewnienia jakości zgodnie z PN-EN 729-3. 
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 Spawanie stalowych rur przewodowych należy wykonywać zgodnie z instrukcją 

technologiczną spawania jak w PN-EN 288-2, zaakceptowaną przez właściciela sieci. 

 Do spawania rur przewodowych należy stosować metody spawania elektrycznego, a w 

szczególności metodę TIG (spawanie wolframową elektrodą nietopliwą w osłonie 

argonu), metodę E (spawanie elektrodami otulonymi) oraz metodę TIG/E (spawanie gdy 

przetopienie wykonywane jest metodą TIG, a wypełnienie spoiny metodą E). Łączenie 

stalowych rur przewodowych o grubości ścianki poniżej 3 mm można wykonywać 

metodą spawania gazowego, a przy większych grubościach ścianek dla spawania 

gazowego należy uzyskać akceptację właściciela sieci. 

 Materiały dodatkowe do spawania - elektrody otulone, druty elektrodowe itp. Powinny 

być zgodne z dokumentacją i powinny być poddane kontroli przez nadzór spawalniczy w 

zakresie m.in. prawidłowego doboru gatunków, ważności atestów i świadectw jakości. 

Przechowywanie, transport i użytkowanie materiałów do spawania powinno być zgodne z 

wytycznymi producenta materiałów. Nie dopuszcza się spawania przeterminowanymi 

elektrodami, tj. po okresie 2 lat od daty produkcji. Elektrody otulone powinny być 

przechowywane w suchych i ogrzewanych pojemnikach, zabezpieczających je przed 

zawilgoceniem. 

 Prace spawalnicze należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze 

otoczenia powyżej 5 °C, przy prędkości wiatru nie przekraczającej 5 m/s, oraz prędkości 

wiatru nie przekraczającej 10 m/s przy spawaniu elektrodami otulonymi. Niedopuszczalne 

jest spawanie elektrodami w zawilgoconej otulinie. 

 W przypadku prowadzenia prac przy wilgotności względnej powietrza powyżej 80 %, w 

czasie występowania opadów deszczu; mżawki i śniegu stanowisko spawania należy 

zabezpieczyć namiotem, w którym musi być możliwość podgrzania powietrza do 

temperatury powyżej 5°C. 

 Stanowisko do spawania powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP oraz 

przeciwpożarowymi. 

5.2.5.2. Wymagania ogólne przed spawaniem 

 Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić, czy wszystkie niezbędne elementy do 

wykonania złącza tj.: mufy, tuleje, opaski, rękawy, pierścienie zostały nasunięte na 

przewidziane do łączenia elementy preizolowane; 

 Izolacja cieplna oraz rura osłonowa na końcach preizolowanych rur i kształtek 

przewidzianych do połączenia powinny być na czas cięcia i spawania osłonięte i 

zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem. Osłony spawalnicze należy usunąć 

natychmiast po zakończeniu spawania. 

 Dopuszcza się spawanie kilku odcinków rur preizolowanych lub kształtek nad wykopem 

przy zapewnieniu, że podczas opuszczania sekcji kilku złączonych odcinków rur do 

wykopu połączenia nie zostaną uszkodzone. 

 Podczas spawania rury należy ustawiać tak aby uzyskać maksymalną ich współosiowość. 

Maksymalne odchylenie kątowe od osi łączonych odcinków rur stalowych nie powinno 

być większe niż 3° dla DN 20 - 250, 2,5° dla DN 300 -i- 350, 1,5° dla DN 400, 1 ° dla DN 

500, 0,8° dla DN 600. 

 Przed połączeniem rur spoinami sczepnymi końce rur muszą być dopasowane przy 

zastosowaniu specjalistycznych narzędzi, które jednocześnie likwidują efekty ewentualnej 

owalizacji. Niewielkie różnice w wymiarach końców rur muszą być rozłożone 

równomiernie na całym obwodzie poprzez maksymalne wycentrowanie rur; większe 

różnice muszą być zmniejszone przez odpowiednią adaptację końców rur. 

 Niewspółosiowość ścianek końców rur (h) powinna spełniać wymagania PN-EN 258 17 i 

wynosić h<0,3*t lecz nie więcej niż 1 mm (patrz rysunek). Niewspółosiowość ścianek 

końców rur przekraczająca dopuszczalne wartości musi być skorygowana. 
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 Preizolowane rury i kształtki przewidziane do łączenia powinny mieć wymiary zgodne z 

dokumentacją przyłącza. Końce stalowych rur przewodowych powinny być oczyszczone 

do metalicznego połysku z rdzy, farby, tłuszczu, ew. resztek pianki PUR i innych 

zanieczyszczeń. Końce rur nie mogą być skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna 

przekroczyć klasy C wg PN ISO 8501-1. 

 Końce rur powinny być przygotowane do spawania w zależności od różnic w grubości 

ścianki łączonych rur zgodnie z PN ISO 6761.  

5.2.5.3. Wymagania przy spawaniu 

 Prace spawalnicze mogą być wykonywane wyłącznie przez spawaczy posiadających 

odpowiednie uprawnienia, po próbach zgodnie z PN-EN 287-1. Przed przystąpieniem do 

robót każdy spawacz powinien być poddany próbie spawania przy uwzględnieniu 

przynajmniej części kryteriów odbiorczych dla robót ukończonych wg wymagań PN EN 

25817. 

 Wszystkie szwy wykonane metodą spawania elektrycznego powinny być wykonane w 

dwu warstwach - ściegach, tj. warstwy przetopowej oraz co najmniej jednej zewnętrznej 

warstwy lica spoiny. 

 Niezależnie od gatunku stali spoina powinna być wykonywana bez przerw innych niż 

koniecznych do wymiany elektrody i zmiany pozycji spawacza. 

 Przed wykonywaniem spoiny właściwej należy wykonywać sczepianie rur spoinami 

punktowymi. Całkowita długość spoin punktowych powinna wynosić co najmniej 25% 

obwodu, a ich ilość powinna być co najmniej taka, aby zapewniona była wymagana 

wytrzymałość rurociągu bez powstawania pęknięć. Miejsca spoin punktowych należy 

poddać starannej obróbce, np. przez szlifowanie, tak aby stanowiły one zadowalającą 

część spoiny ostatecznej. Pęknięta spoina punktowa powinna być całkowicie usunięta 

przez zeszlifowanie i następnie wykonana ponownie. Minimalna- długość spoin 

punktowych dla rur o średnicy DN<150 powinna wynosić 5-krotność grubości ścianki 

rury, a dla rur o DN>150 powinna wynosić 15-krotność grubości ścianki rury. Nie 

dopuszcza się wspawywania mostków do podtrzymywania końców rur. 

 Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkodzenia powierzchni rury łukiem 

spawalniczym powinny być naprawione i następnie oszlifowane. 

 Natychmiast po zakończeniu spawania spawacz powinien w sposób trwały oznakować 

spoinę swoimi znakami; oznakowanie powinno występować obok spoiny. 

 Wykonane spoiny powinny być schładzane powoli. Niedopuszczalne jest chłodzenie 

wymuszone. 

 Spoiny powinny być pokryte powłokami izolacyjnymi-antykorozyjnymi zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm. 

 Dopuszczalna klasa wadliwości spoin W3 lub klasa średnia wg PN-EN 25817. 

 Przyspawywane do rury inne elementy oraz inne spoiny nie stanowiące bezpośrednio 

części układu ciśnieniowego rury mogą występować dopiero w odległości co najmniej 40 

mm od spoiny głównej. 

5.2.5.4. Kontrola spawania, odbiory połączeń spawanych 

 Kontrola prac spawalniczych powinna być prowadzona w czasie przygotowywania do 

spawania, w czasie spawania oraz po spawaniu. Odbiór połączeń spawanych stanowi 

zwykle odbiór częściowy (międzyoperacyjny) sieci, do odbioru przedstawia się 

połączenia spawane niemalowane i nie izolowane. 

5.2.5.5. Naprawa spoin 

 W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych wad spoin, wady te należy usunąć. Wady 

spawalnicze należy usuwać poprzez szlifowanie, po czym należy wykonać nową spoinę. 

Spoiny takie powinny być poddane 100% kontroli. Inne metody naprawy mogą być 

stosowane tylko po uzgodnieniu z kontrolerem. Spawacz, który powtórnie wykonał 



17 

 

wadliwą spoinę nie powinien dalej wykonywać prac spawalniczych, do czasu wykonania 

nowej próby spawania zakończonej wynikiem pozytywnym 

 Do naprawy spoiny należy stosować technologię spawania, tzn. metodę, materiały, 

przygotowanie krawędzi, sposób: układania warstw identyczne jak przy pierwotnym 

wykonywaniu spoiny. 

5.2.6. Wykonywanie zespołu złącza 

5.2.6.1. Warunki ogólne 

 Jakość wykonania zespołu złącza, tj. połączenia preizolowanych odcinków rur i kształtek 

ma decydujące znaczenie dla trwałości użytkowej całego przyłącza cieplnego; 

 Procedury wykonania zespołu złącza powinny zapewnić, że trwałość i wodoszczelność 

tego złącza nie będzie gorsza niż innych elementów użytych do wykonania przyłącza. 

 Niezależnie od stosowanego rodzaju zespołu złącza, wykonawca jest odpowiedzialny za 

spełnienie kompletu wymagań przy jego wykonywaniu, w tym za stosowanie odpowied-

nich 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 podziemnego przyłącza 

cieplnego 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. 

5.2.6.2. 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 

preizolowanych, mokrą lub zawilgoconą izolację należy precyzyjnie wyciąć, zwracając 

uwagę na to, aby nie uszkodzić przewodów alarmowych (jeśli występują), 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 
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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. 

5.2.6.3. 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: 
 

o 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, 

o wymiary materiałów - opasek i taśm termokurczliwych powinny odpowiadać 

wymiarom rury osłonowej i osłony złącza, 

o w trakcie procesu obkurczania materiałów termokurczliwych należy przestrzegać 

wymaganej 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: 

o prawidłowe ułożenie elementów mufy na końcach łączonych rur oraz precyzyjne 

ułożenie taśmy uszczelniającej mufy, 

o 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: 

o rura osłonowa na końcach łączonych odcinków rur preizolowanych powinna być 

dokładnie oczyszczona, 

o 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, 
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o należy bezwzględnie uzyskać wymagane parametry zgrzewania mufy, tj. 

odpowiednie uplastycznienie materiału mufy poprzez nagrzanie i przyłożenie 

odpowiedniego docisku przez określony czas, 

o zgrzane mufy nie mogą być poddawane żadnym obciążeniom przed ich 

ostygnięciem do temperatury otoczenia, 

o 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. 

5.2.6.4. 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 

pogodowych; 

 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 

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: 

o należy przestrzegać instrukcji producenta w zakresie: ilości komponentów, 

intensywności ich mieszania, temperatury spieniania komponentów, temperatury 

otoczenia przy spienianiu, czasu reakcji, utwardzania i in., 

o komponenty pianki, do momentu użycia, powinny być przechowywane w 

firmowych pojemnikach składowanych w suchym miejscu, w podanej przez 

producenta komponentów temperaturze, 

o przed rozpoczęciem spieniania (wprowadzania komponentów do przestrzeni 

zespołu złącza), przestrzeń zespołu złącza powinna być sucha oraz jeśli to 

konieczne, odpowiednio podgrzana, 

o 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, 

o 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, 
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kształtki z materiałów włóknistych i inne kształtki izolacyjne według instrukcji 

producenta rur preizolowanych; 

 Jeśli izolację cieplną zespołu złącza stanowią prefabrykowane otulmy 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. 

5.2.7. Pomiary współrzędnych położenia rurociągów przyłącza 

 Po zmontowaniu rurociągów, a przed zasypaniem wykopów należy opracować 

dokumentację powykonawczą przyłącza cieplnego; 

 Dokumentacja powykonawcza, powinna zawierać, oprócz informacji wymaganych 

odrębnymi przepisami, współrzędne położenia rurociągów i elementów sieci w stosunku 

do stałych obiektów w terenie, określone na podstawie pomiarów odległości; 

 Elementami przyłącza, których położenie powinno być dokładnie określone są: 
 

o zmiany kierunku przyłącza, 

o łuki kompensacyjne lub kompensatory, 

o złącza, 

o odgałęzienia, 

o armatura, 

o skrzyżowania z innymi sieciami i kablami, 

o podłączenia systemu alarmowego; 

 Wykonawca przyłącza powinien zapewnić wykonanie pomiarów współrzędnych przed 

rozpoczęciem częściowego lub całkowitego zasypania wykopów. 

5.2.8. Zasypywanie wykopów 

5.2.8.1. Wymagania ogólne 

 Przed zasypaniem preizolowanych rurociągów przyłącza podziemnego, rurociągi te 

należy poddać ostatecznej kontroli przez nadzór Inżyniera. 

 Przed przystąpieniem do zasypania sieci należy: 
 

o dokonać odbioru zespołów złączy w tym odbioru instalacji alarmowej, 

o dokonać odbioru wykonania stref kompensacyjnych w zakresie zgodności z 

projektem sieci w tym w zakresie: rodzaju, ilości i położenia poduszek 

kompensacyjnych, sprawdzić, czy odległość pomiędzy rurociągami, mierzona na 

poziomie osi rurociągów jest zgodna z wymaganiami. Dwie nitki rurociągów 

powinny być ułożone na tym samym poziomie, a odległość pomiędzy rurociągami 

powinna być zgodna z projektem sieci, lecz me mniejsza niż 20 cm, 

o sprawdzić, czy materiał zasypki, do umieszczania wokół rurociągu ma wymagany 

skład odpowiadający przyjętemu w obliczeniach tarciu pomiędzy rurą osłonową i 

zasypką. 

o 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. 

5.2.8.2. Materiał zasypki 

 Jakość zasypki i materiału wypełniającego wykop oraz zagęszczenia wszystkich warstw 

powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta rur 

preizolowanych; 
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 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: 

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

o czystość: materiał nie może zawierać szkodliwych ilości ziemi próchniczej, gliny, 

grudek mułu oraz resztek roślin, 

o kształt ziaren: należy unikać wielkich ziaren z ostrymi krawędziami, które 

mogłyby uszkodzić rurociąg lub złącza, 

o 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, 

o 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. 

5.2.8.3. 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 – 

wywrotki; 

 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; 

 Wykonanie każdej warstwy zasypowej rurociągów podlega badaniom i odbiorowi 

częściowemu przyłącza. 
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5.2.8.4. Zasypywanie kształtek i armatury 

 Przed zasypaniem rurociągu w obszarze kształtek (łuków, trójników) należy sprawdzić, 

czy 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. 

5.2.8.5. Odtwarzanie nawierzchni wzdłuż trasy rurociągu 

 Nawierzchnia na całej długości rurociągów powinna być odtworzona zgodnie z projektem 

technicznym przyłącza. 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 przyłącza musi być 

przywrócona do stanu pierwotnego. Obszary pokryte uprzednio trawą powinny być 

wyrównane i ponownie obsiane trawą. 

5.2.9. Uruchamianie  

 Przed uruchomieniem 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 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 przyłącza należy wykonać wg wymagań odpowiednich aktów normatywnych 

dotyczących tych instalacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości – PZJ 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inżyniera; 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację 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 (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi); 
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem, 

 sposób i procedurę montażu materiałów i urządzeń, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom, 

6.2. 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 jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

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. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacji 

Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, 

Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 

Umową. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót: 

 usytuowania i posadowienia urządzeń cieplnych, 

 prowadzenia przyłącza cieplnego na odpowiedniej głębokości i odległościach poziomych, 

 bieżąca koordynacja z pozostałym uzbrojeniem terenu, 

 odpowiednie mocowanie przyłącza cieplnego (w sposób trwały i pewny), 

 materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 

Technicznej, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

wykonywania badań i pomiarów, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i dostawców materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 

Robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 
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Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 

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. 

6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach 

Specyfikacji, zostaną odrzucone; 

 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne 

wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 

na dalsze roboty, oraz na cechy eksploatacyjne instalacji, i ustali zakres i wielkość 

potrąceń za obniżoną jakość. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektra o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbioru robót, polegających na wykonaniu sieci, należy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-66/B-10405. 

 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji. 

 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów ), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Całe zadanie należy wykonać, przeprowadzić rozruch, pomiary i odbiór ściśle wg: 

 Projektu Technicznego, 

 Specyfikacji Technicznej, 

 Polskich Norm i Norm Europejskich Uznaniowych, Rozporządzeń obowiązujących w 

kraju. 


