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1. WSTĘP.  

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót instalacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych branży sanitarnej   

  

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania wymienionego w punkcie  

1.1.   

  

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

  

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących instalacji:  

  

• instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i ciepłej – zakres robót obejmuje budowę nowej 

instalacji. Dla wykonania robót instalacji wod-kan została opracowana dokumentacja, wg 

której należy wykonać planowany zakres robót   

• zewnętrzna instalacja wodna – zakres robót obejmuje budowę zewnętrznej instalacji wodnej 

do projektowanych obiektów   

• kanalizacja sanitarna – zakres robót obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej odprowadzające 

ścieki z budynku i włączenie jej do istniejącej sieci  

• kanalizacja  deszczowa  –  zakres  robót  obejmuje  budowę  kanalizacji 

odprowadzające wody opadowe z terenu i włączenie do istniejącej kd.  

  

  

1.3.1 Roboty inwestycyjne  

  

• zamurowanie bruzd i naprawa posadzki  

• wykonanie pionów i poziomów wody zimnej i ciepłej z rur polipropylenowych 

wraz z armaturą  

• wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC  

• wykonanie podejść wodociągowych i kanalizacyjnych pod urządzenia  

• montaż umywalek, zlewozmywaków, misek ustępowych i brodzików wraz  z 

osprzętem  

• wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej  

• wykonanie zewnętrznej instalacji wodnej  

• wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej  

• wykonanie kanalizacji deszczowej  

  

  

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

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

Dokumentacją Projektową i ST.  

  



3. MATERIAŁY  

3.1 WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA 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,  

- 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 6, 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.  

  

3.2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW  

Zgodnie z dokumentacją projektową.  

  

Instalcja wodna   

rury PP PN łączone kształtkami zaprasowywanymi    

armatura wodociągowa  

  

Instalacja kanalizacji sanitarnej rury 

PVC SDR 34 i SDR 40 przybory 

sanitarne   

  

Instalacja zewnętrzna wodna rury PE 

klasy 100 SDR 11 (PN10)  

uzbrojenie instalacji – trójniki, itp    

Instalacje zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej  rury PVC typu   

studnie kanalizacyjne betonowe i z PP/PE  

  

3.3 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  



Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych.  

  

4. SPRZĘT  

  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek wydajności sprzętu powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji technicznej, w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.  

  

5. TRANSPORT  

  

Wykonawca winien stosować środki transportowe, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

przewożonych materiałów i wykonanych robót. Transport materiałów samochodami uregulowany 

jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego po drogach publicznych. Ponadto przewóz materiałów 

powinien być zgodny z wytycznymi producenta materiałów.   

  

5.1. TRANSPORT MATERIAŁÓW  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe 

powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do 

wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca 

się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu 

uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.  

  

6. WYKONANIE ROBÓT  

6.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

  

Prace związane z wykonaniem i odbiorem robót objętych projektem należy realizować zgodnie z :  

  

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-

Montażowych tom  

II  

• Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym 

zanieczyszczeniem  

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania 

COBRI INSTAL  

• Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI 

INSTAL  

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.  

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo 

budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane 

Polskie Normy i Normy Branżowe.  

  



6.2. Roboty montażowe  

  

Do budowy zewnętrznej instalacji wodnej używać rur tylko dobrej jakości, bez uszkodzeń 

mechanicznych. Rury układać na podłożu z zagęszczonego piasku lub żwiru o grubości warstwy 

10cm. Po ułożeniu wodociągu należy poddać go próbie na ciśnienie 1,0 MPa, w ciągu 30 minut w 

obecności przedstawiciela inwestora. Próbę przeprowadzić po ułożeniu przewodów i wykonaniu 

warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem dla zabezpieczenia przed poruszaniem się 

przewodu. Złącza powinny być odkryte, celem sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próbę 

wykonać zgodnie z normą PN-81/B-10752 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 

badania w zakresie szczelności przewodów.  

  

Do budowy zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej używać rur tylko 

dobrej jakości, bez uszkodzeń mechanicznych. Przy montażu rur należy zwrócić uwagę na sposób 

umieszczenia uszczelki we wgłębieniu oraz na umieszczenie końców rur w kielichu. Przed 

przystąpieniem do wcisku końca rury do kielicha należy posmarować go środkiem antyadhezyjnym. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do tego celu olejów lub smarów. Po ułożeniu kolejnych odcinków 

kanału, wykop należy zasypać, zagęszczając poszczególne warstwy zasypki warstwami grubości 

około 30 cm. Układanie kanałów sanitarnych należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 

podanymi przez producentów rur. Przed zasypaniem rur, roboty należy zgłosić uprawnionej służbie 

geodezyjnej celem dokonania inwentaryzacji powykonawczej.  

  

Montaż studzienek kanalizacyjnych wykonać na uprzednio przygotowanym i wypoziomowanym 

podłożu z piasku.  

  

6.4. Montaż urządzeń, armatury i osprzętu   

  

Montaż urządzeń, armatury i osprzętu powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i 

dostawcy.   

  

6.5. Badanie i uruchomienie instalacji  

  

Instalacje przed zakryciem bruzd i przed  wykonaniem izolacji termicznej musi być poddana próbie 

szczelności. Z próby szczelności należy sporządzić protokół.  

   

6.5. Wykonanie izolacji termicznej   

Roboty  izolacyjne  należy  rozpocząć  po  zakończeniu  montażu 

 rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego.   

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie 

uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość 

ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna 

powinna być  czysta i sucha.  Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 

zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie 

wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w 

sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.  

  

6.6 Instalacja wentylacji  

  



Wentylację należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Wszystkie istniejące kanały wentylacyjne 

należy sprawdzić i oczyścić, zapewniając właściwą wentylację danych pomieszczeń. Instalacja 

wentylacyjna podlega odbiorowi przez uprawnionego kominiarza, który sporządza odpowiednią 

opinię z tego przeglądu. Komisja odbiorowa odbiera poprawność wykonanych robót i ich zgodność 

z dokumentacją.     

  

6.7. Roboty ziemne   

  

Ochrona własności publicznej i prywatnej  

  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp.  

  

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dot. 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:  

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dot. 

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 na czas budowy, Środki 

ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem powietrza,  

- możliwością powstania pożaru  

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakończeniu robót.  

  

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca  ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej.  

  

Ochrona i utrzymanie robót  

  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia użyte do 

robót od daty rozpoczęcia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca 

będzie utrzymywać wykonane obiekty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były sprawne przez cały czas do momentu 

odbioru końcowego.  

  



Roboty ziemne  

  

Roboty ziemne należy wykonać z zgodnie z normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02          i  BN-

72/8932-01/22. Podczas robót zwracać uwagę na istniejące i projektowane uzbrojenie terenu. 

Ręczne roboty ziemne prowadzić przede wszystkim w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

i nadziemnego oraz w miejscach niedostępnych na zastosowanie sprzętu mechanicznego. Poziom 

podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim, żeby 

podparcie ich było jednolite i trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. Dno wykopu 

winno być wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym, równe, pozbawione 

elementów o ostrych krawędziach. Wykop pozostawiony na noc musi zostać przykryty i ogrodzony. 

W trakcie wykonywania robót ziemnych, nie należy naruszać struktury gruntu rodzimego poniżej 

poziomu posadowienia kanału. Zaleca się, aby przy mechanicznym wykonywaniu wykopów 

pozostawić na dnie wykopu warstwę gruntu o grubości 0,20 m a następnie ręcznie wyprofilować 

dno wykopu z zachowaniem wymaganych zagłębień. W przypadku naruszenia struktury gruntu 

rodzimego poniżej poziomu posadowienia rurociągu, należy wykonać podłoże wzmocnione w 

postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości min. 15 cm. W przypadku wystąpienia gruntów 

nienośnych należy je usunąć zastępując je piaskiem średnim, zagęszczonym do wartości Proctora I 

smni. = 0,95. Na powierzchni podłoża naturalnego lub wzmocnionego należy wykonać warstwę 

wyrównawczą z piasku o grubości 10 cm, z odpowiednio wyprofilowaną rurą, na kąt 90. 

Wykonanie wykopów , robót zabezpieczających oraz zasypkę wykonać zgodnie z PN-75/B-06250 

oraz przepisami BHP, stosując obudowy wykopów i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia. 

Wykopy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykopy pod kanały 

przewidziano jako obudowane z zastosowanie obudowy systemowej lub tradycyjnej.  

  

Roboty ziemne związane z wykonywaniem gazociągu wykonać zgodnie z PN-83/8836-02- 

Przewody podziemne, wymagania przy odbiorze oraz przepisów zawartych w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe. Minimalna głębokość przykrycia gazociągu winna wynosić 

0,6m. Przestrzeń pomiędzy rurą a ścianą wykopu powinna wynosić 20cm. Dno wykopu przed 

ułożeniem gazociągu należy zasypać 20cm warstwą piasku. Po ułożeniu gazociągu należy obsypać 

go 20cm warstwą piasku, po czym uzupełnić gruntem do 30cm. Następnie należy położyć na całej 

długości trasy gazociągu taśmę ostrzegawczą koloru żółtego, a nad nią drut miedziany o przekroju 

2,5mm2, następnie uzupełnić wykop ziemią zagęszczając grunt warstwami co 30cm. Przed 

rozpoczęciem robót należy wytyczyć oś wykopu.  Przewody układane będą w wykopie wąsko 

przestrzennym o szerokości poniżej 1 m i głębokości do 1m. Okład urobku wydobytego z wykopu 

należy składować co najmniej 0,6m od krawędzi ściany wykopu.   

  

6.8. Próba szczelności  

  

Próbę szczelności rurociągów należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-92/B-10735.   Próbę 

szczelności odcinka wykonywać po jego ułożeniu i wykonaniu obsypki ochronnej z podbiciem 

piasku z obu stron rury dla zabezpieczenia przed jej przemieszczeniem. Wszystkie złącza powinny 

być odkryte dla możliwości stwierdzenia ewentualnych przecieków. Próbę szczelności całego 

przewodu przeprowadzić po jego ukończeniu, zasypaniu i po uzyskaniu pozytywnych wyników 

próby szczelności dla poszczególnych odcinków.   

  

7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

  

7.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI  

  



Sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunków 

powykonawczych z naniesionymi zmianami  i zapoznanie się z protokołami oraz wynikami badań 

przy odbiorach częściowych. Oględziny zewnętrzne oraz sprawdzenie działania urządzeń.  

  

7.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót  

  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną. Prace należy wykonać uwzględniając przepisy i 

normy oraz zasady obowiązujące przy wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie realizacji prac 

należy zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie 

zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bhp. Zakres badań niezbędnych do wykonania 

obejmuje:  

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową,  

Sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej,  

Sprawdzenie szczelności instalacji wewnętrznej i zewnętrznej  

Sprawdzenie podłączenia armatury  

Sprawdzenie głębokości ułożenia rurociągów,  

Sprawdzenie głębokości posadowienia studzienek,   

Sprawdzenie prawidłowego podłączenia przewodów, rur, studzienek,  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki,  

Sprawdzenie prawidłowego wykonania instalacji,   

Sprawdzenie zasypki ochronnej,  

Sprawdzenie zasypania rurociągu, studzienek  

  

7.3. Pomiary i regulacja  

Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać w 

sposób określony w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 6 oraz powołanych 

normach i rozporządzeniach.  

  

8. OBMIAR ROBÓT  

  

JEDNOSTKĄ OBMIARU JEST:  

· dla przewodów rurowych – 1 mb/ dla każdego typu i średnicy · dla 

urządzeń i armatury- 1 kpl, 1 szt.  

· kpl (komplet) montaż i odbiór kompletnej instalacji.  

  

9. ODBIÓR ROBÓT.  

9.1. ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY ROBÓT POPRZEDZAJĄCYCH WYKONANIE 

INSTALACJI  

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie 

instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie 

dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe 

wykonanie elementów tej instalacji.  

Odbiory międzyoperacyjne należ dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane 

przez innych pracowników.  

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 

rodzajów robót:  

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,  



b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka 

pionowego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego 

instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji 

w przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy. c) wykonanie instalacji 

zewnętrznych (wodnej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,) Po dokonaniu odbioru 

międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz 

potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy 

jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. W przypadku negatywnej 

oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w 

protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 

wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.  

  

9.2. ODBIÓR TECHNICZNY-CZĘŚCIOWY INSTALACJI  

  

Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 

instalacji do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów 

ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, uszczelnień przejść w przepustach przez 

przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 

końcowego (technicznego).  

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 

(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.  

W ramach odbioru częściowego należy:  

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 

wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 

projekcie,  

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach min. specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 

konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, c) przeprowadzić niezbędne badania 

odbiorcze.  

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 

wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik 

niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 

zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

Do protokołu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych.  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i 

termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 

ponownie dokonać odbioru częściowego.  

  

9.3. ODBIÓR TECHNICZNY-KOŃCOWY INSTALACJI  

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego.  

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy), b) dziennik budowy,  

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami, d) obmiary powykonawcze,  

e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,  

f) protokoły odbiorów technicznych-częściowych,  

g) protokoły wykonanych badań odbiorczych,  

h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalacje,   



i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,  

j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  

k) instrukcję obsługi instalacji.  

W ramach odbioru końcowego należy:  

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem,  

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 

uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, c) sprawdzić protokóły odbiorów 

międzyoperacyjnych,  

d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych,  

e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,  

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 

przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień 

warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 

przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 

przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić 

czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 

zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.  

  

9.4. DOKUMENTY DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI I KONSERWACJI  

a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w 

zakresie obsługi instalacji w budynku;  

b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;  

c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;  

d) Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zużyciu 

w eksploatacji;  

e) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, 

urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki);  

f) Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.  

  

10. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Płatności za wykonaną i odebrana instalację należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny 

jakości robót.  

  

  

11. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania  
2. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne  
3. PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań  
4. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań  
5. PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności  
6. PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynków. Opór cieplny i współczynniki przenikania 

ciepła. Metoda obliczania  
7. PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynniki strat ciepła przez przenikanie. Metoda 

obliczania  
8. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 9. PN-82/B-02403 

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne  
9. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych systemu zamkniętego z 

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.  
10. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.  



11. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.  
Wymagania i badania przy odbiorze  
12. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne  
13. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników  
14. PN-70/N-01270. Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania.  
15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań w 

zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714)  
16. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 6 – 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji’’.  
17. PN –2001 /B –02025 –Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynków mieszkalnych i 

zamieszkania zbiorowego.  
18. PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania.   
19. PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.  
20. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Warunki Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych oraz obowiązujące normy techniczne.  
21. PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
22. PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze  

  

12.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  

  

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z późn. zm.)  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)   
– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690)  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126)  
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r nr 129 poz. 844)  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)  
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. 

nr 118 poz. 1263)  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041)   
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r. nr 249 poz. 2497)  

  

   


