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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KOTŁOWNIA GAZOWA 
SST - S.3. 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania 
oraz wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją zbiornikową 4850 litrów dla budynku 
Komunalnego w Wędzinie, ul. Muzealna 10. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie kotłowni gazowej dla potrzeb grzewczych oraz wewnętrznej instalacji gazu i C.O.  
w budynku Komunalnym. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem 
niżej wymienionych robót: 
* montaż rurociągów technologicznych, 
* montaż armatury kotłowni, 
* montaż urządzeń kotłowni 
* badania kotłowni, 
* wykonanie izolacji termicznych, 
* regulacja działania kotłowni. 
* wykonanie kanału nawiewnego do pomieszczenia z kotłem gazowym 
* montaż instalacji C.O. 
* regulacja hydrauliczna wewnętrznej instalacji C.O. 
* montaż wewnętrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem na zewnątrz 
* montaż podziemnego zbiornika gazu płynnego 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, oraz wymaganiami zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury poz 690 z 12 kwietnia 2002r – w sprawie warunków 
technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które znajdują się w 
Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r wraz z późniejszymi zmianami. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe" wydawca: Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i klimatyzacji. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć 
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez 
inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 
element określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
 



3 

 

 
 
2. MATERIAŁY. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, 
stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 
1) 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,  
2) 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, 
3) 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, będącym załącznikiem do rozporządzenia 
/Dz.U. Nr99/98 poz. 673/, 
4) wyroby budowlane oznaczone znakiem 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, 
5) 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, zgodnie z rozporządzeniem, wydał oświadczenie 
wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi 
przepisami i normami. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a 
jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres 
wykonywania robót budowlanych przechowywać ww. oświadczenia, oraz udostępniać je 
przedstawicielom uprawnionych organów. 
2.1. Przewody. 
W kotłowni należy stosować rurociągi: 
1) w obiegach wody grzejnej należy stosować rury stalowe zewnętrznie ocynkowane łączone 
przez zaprasowywanie, a w obrębie kotłowni rurociągi stalowe spawane z rur czarnych ze 
szwem. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury i kształtki 
muszą posiadać atest. 
2.2. Armatura i osprzęt 
- odcinająca: zawory kulowe, zwrotna o połączeniach gwintowanych dla średnic do Ø50 
włącznie - odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi /w najwyższych punktach 
instalacji/, 
- typ zaworów odcinających: kulowe /gwintowane/. 
2.3. Urządzenia kotłowni, instalacji C.O. i wewnętrznej instalacji gazu 
W kotłowni i instalacji C.O. przewidziano montaż urządzeń wg wykazu: 
NAZWA ELEMENTU, 
KOTŁOWNIA: 
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- Kocioł gazowy kondensacyjny 2-funkcyjny wiszący MCA 25/28 MI BIC o mocy do 25kW z 
wbudowanym podgrzewaczem pojemnościowym 40 litrów 
- Kompaktowy moduł hydrauliczny dla dwóch obiegów grzewczych np. MT 12 f-my 
DeDietrich 
- Zawory odcinające kulowe 
- zawór zwrotny antyskażeniowy CA dn 15 
INSTALACJA C.O.: 
- grzejniki stalowe płytowe Kermi FTV o wysokości 40-60 cm 
- zawory termostatyczne z nastawą wstępną Herz TS-90-V - figura prosta dn 15 
- zawory powrotne dn 15 - figura prosta 
- automatyczne zawory odpowietrzające z zaworem stopowym 
- zawory kulowe odcinające dn 15 motylkowe (przez zaworami odpowietrzającymi) 
- rury i kształtki stalowe zewnętrznie ocynkowane łączone przez zaprasowywanie 
Sahna Therm. 
INSTALACJA GAZU 
- rury stalowe bez szwu łączone przez spawanie 
- rury PE SDR 11 
- zawór kulowy gwintowany do gazu 
- filtr do gazu 
- przejścia systemowe PE/stal 
- podziemny zbiornik gazu płynnego o pojemności 4850l Chemet wraz z osprzętem 
zabezpieczającym i regulującym. 
2.4. Odprowadzenie spalin i nawiew do kotłowni 
Odprowadzenie spalin z kotła 25 kW projektuje się koncentrycznym przewodem 80/125 
wyprowadzonym pionowo ponad dach. Komin wyprowadzić min. 1,0m ponad niepalne 
pokrycie dachowe. Przejście przez pokrycie dachowe wykonać jako szczelne, 
zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych. 
Nawiew powietrza do kotłowni za pomocą kanału nawiewnego o wymiarach 15x15 
cm na poziomie posadzki kotłowni (z uwagi na zastosowanie gazu płynnego LPG 
cięższego od powietrza. Wentylacja wywiewna za pomocą istniejącego kanału 
wyprowadzonego pionowo ponad dach z kratką 14x21 cm umieszczoną pod stropem 
pomieszczenia kotła.  
2.5. Izolacja termiczna 
Izolacja cieplna powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-02421:2000. 
Rurociągi instalacji c.o. zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej. 
Grubość izolacji wynosi: 
- rurociągi zasilające i powrotne c.o.: dla średnicy 28mm grubość izolacji 25 mm, dla średnicy 
22 mm - grubość izolacji 20mm 
Rurociągi ciepłej i zimnej wody użytkowej zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej. 
Grubość izolacji: 
Rurociągi należy oznaczyć umownie wg PN-70/N-01270 w zależności od przepływającego 
czynnika. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, wydana przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. 
 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem: 
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- podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
- komplet elektronarzędzi 
- komplet narzędzi ślusarskich 
- komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesia na wiązce. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne, 
powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Łączniki i materiały 
pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w 
pojemnikach. 
4.3 Izolacje termiczne. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonych w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
4.4 Urządzenia 
Urządzenia wchodzące w skład wyposażenia kotłowni należy transportować i składować 
zgodnie z zasadami określonymi przez ich producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Montaż rurociągów. 
Przewody instalacji grzewczej zostały zaprojektowane z rur stalowych zewnętrznie 
ocynkowanych łączonych przez zaprasowywanie, natomiast przewody wodociągowe z rur 
stalowych ocynkowanych łączonych na gwint. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę, skoordynować przebieg z innymi 
rurociągami oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie 
wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
-wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
-przecinanie rur, 
-założenie tulei ochronnych, 
-ułożenie rur 
-łączenie rur 
-wykonanie uszczelnień przy przejściu przez stropy i przegrody 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 
źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Przestrzeń 
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między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
Wypełnienie powinno zapewnić możliwość osiowego ruchu przewodu. 
5.2. Montaż armatury i osprzętu. 
- Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i 
dostawcy. 
- Materiały i urządzenia stosowane w kotłowni i mające kontakt z wodą użytkową powinny 
posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający je do 
kontaktu z wodą pitną.  
- Zabezpieczenie, przy użyciu zaworów bezpieczeństwa, przed przekroczeniem 
dopuszczalnego ciśnienia powinno być realizowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm przedmiotowych PN-B-02414; PN-B-02416; PN-B-02440. 
5.3. Montaż urządzeń. 
Montaż urządzeń ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, DTR urządzeń oraz 
dokumentacją techniczną. 
Uzupełnianie wody w zładzie /połączenie rozłączne/ projektuje się do rurociągu powrotnego 
poprzez zawór ze złączką do węża. 
5.4. Wykonanie regulacji instalacji grzewczej 
Celem wykonania regulacji i pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja 
osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. W tym celu należy 
dokonać nastaw na zaworach regulacyjnych. Nastawy regulacji montażowej armatury 
regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie 
technicznym.  
5.5. Montaż czopucha i wkłady kominowego 
Podczas montażu należy zwrócić uwagę na: 
- wcześniejsze nałożenie uszczelki na jeden z łączonych elementów 
- wciśnięcie wzajemni łączonych elementów do uzyskania wymaganego połączenia 
kielichowego, 
- przesunięcie uszczelki we właściwe położenie 
5.6. Badania i uruchomienie instalacji 
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji rurociągi należy przepłukać dwukrotnie przez 
15÷20 min za każdym razem. Prędkość wody płuczącej 1 m/s. Instalację uważa się za 
przepłukaną gdy w wypływającej wodzie płuczącej zawartość zawiesiny wynosi mniej niż 5 
mg/l. 
Płukaniu należy poddać rurociągi wody grzewczej, ciepłej i zimnej. 
Instalację technologiczną należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z PN-64/B-104. 
Ciśnienie próbne 0,5 MPa. Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym próby ciśnieniowej 
instalację technologiczną poddać badaniom w ruchu przez okres 72 godzin przy 
temperaturze i ciśnieniu roboczym. 
Instalację wody zimnej (w obrębie kotłowni) należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 
próbne 0,9 MPa. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 
 
5.7. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne 
powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W 
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów 
następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z: 
− dokumentacją projektową: sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową polega na 
porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym: 
− na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie 
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w 
ST, oraz bezpośrednio na budowie poprzez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie 
badania specjalistyczne. 
Badania w zakresie ułożenia przewodów i sprawdzenie wykonania połączeń rur i 
prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
Badanie szczelności instalacji: podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy. 
W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w przypadku 
niemożliwości – oznaczyć miejsce wycieku i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn 
nieszczelności. 
Dokumentacja wykonawcza 
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowiązany dostarczyć 
zleceniodawcy dokumentację powykonawczą, a w szczególności: 
− zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jeżeli 
naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe z uwagi na zbyt duży zakres 
zmian; 
− protokoły z prób montażowych. 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone: 
− dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 
− protokoły wszystkich odbiorów częściowych; 
− protokoły przeprowadzonych badań szczelności całych przewodów; 
− świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów. 
W szczególności należy skontrolować: 
− użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia; 
− prawidłowość wykonania połączeń; 
− jakość zastosowania materiałów uszczelniających; 
− wielkość spadków przewodów; 
− odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych; 
− prawidłowość wykonania odpowietrzeń; 
− prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami; 
− prawidłowość ustawienia armatury; 
− prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji; 
− prawidłowość zainstalowania grzejników i urządzeń; 
− jakość wykonania izolacji cieplnej; 
− zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
Przy odbiorze robót izolacyjnych należy sprawdzić: 
− wykonanie płaszcza ochronnego; 
− grubość wykonanej izolacji; 
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− zaciśnięcie montażowej izolacji. 
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. 
8. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i dołączoną do niej specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. Zasady wykonania przedmiaru robót przyjąć zgodnie z katalogiem nakładów 
rzeczowych dla instalacji centralnego ogrzewania. 
Elementy i urządzenia instalacji liczy się w sztukach lub kompletach. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płatność zgodnie z warunkami kontraktowymi wg Zaakceptowanej Ryczałtowej Kwoty 
Kontraktowej. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

� robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
� koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
Rozliczenie robót montażowych kotłowni i instalacji C.O. może być dokonane jednorazowo 
po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego oraz odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych /ofercie/ cen jednostkowych i ilości robót 
potwierdzonych przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 
kotłowni uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
- wykonanie robót pomocniczych, 
- montaż rurociągów, 
- montaż urządzeń, 
- montaż armatury, 
- montaż AKPiA 
- wykonanie izolacji termicznej 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, 
Nr 33/03 poz. 270), 
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673), 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53), 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które 
służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub 
pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 
zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych 
dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58), 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w 
zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003 
r), 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w 
sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) 
(wchodzi w życie od dnia 10.11.2003), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, póz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, póz. 2072). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym   
(Dz. U. Nr 198, póz. 2041). 
 
 
Najważniejsze normy i dokumenty: 
- „Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem" - zeszyt nr l - wydanymi przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa - 
czerwiec 2001, 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" - zeszyt nr 7 - 
wydanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 
Warszawa - lipiec 2003, 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" - zeszyt nr 9 - 
wydanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL  



10 

 

Warszawa - sierpień 2003, 
- "Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe" wydawca: 
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 1995  
- Katalogiem Elementów Wentylacyjnych - INSTAL Rzeszów S.A. 1980 
- PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań 
 wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". 
- PN-B-02431-1:1999 „Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej 
mniejszej niż 1. Wymagania". 
- PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania". 
- PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania". 
- PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania". 
- PN-B-0241:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 
- PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody ". 
- PN-ISO 7-1:1995 „Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia” 
-PN-ISO 228-1:1995 „Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną 
- Oprócz podanych powyżej przepisów należy również przestrzegać lokalnych wymagań i 
przepisów miejscowego Zakładu Gazowniczego, Zakładu Energetycznego i Straży Pożarnej. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


