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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach
podlegających przebudowie w budynku Wielofunkcyjnej Placówki OpiekuńczoWychowawczej im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie przy ul. Wszystkich
Świętych 66.
1.2. Zakres stosowania Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Ogólna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem
podziału według symboli Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
CPV 45331100-7 - roboty instalacyjne centralnego ogrzewania
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie przebudowy istniejącej instalacji c.o. Niniejsza specyfikacja techniczna związana
jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
•

demontaż istniejącej instalacji c.o.,

•

demontaż istniejących grzejników

•

płukanie grzejników

•

wykonanie rur przyłącznych

•

ponowny montaż grzejników

•

montaż armatury

•

montaż rurociągów,

•

badania instalacji,

•

regulacja działania instalacji.

1.4. 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, „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

•

Odstępstwo od projektu może dotyczyć jedynie dostosowaniu instalacji ogrzewania 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
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użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 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.

2. MATERIAŁY
•

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby
producentów krajowych i zagranicznych.

•

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
•

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur ze stali nierdzewnej w systemie
KAN-therm Inox w zakresie średnic Dn 15-54 mm o łączeniach zaprasowanych z
uszczelnieniem O-ringiem

•

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.

•

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować istniejące grzejniki

•

Grzejniki należy zdemontować, oczyścić z rdzy i pomalować oraz wypłukać z osadów.

2.3. Armatura
•

Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne z głowicami, zawory odcinające oraz
zawory powrotne.

•

.Na pionach zainstalować w najwyższych punktach zawory odpowietrzające.

•

Na pionach zasilających grzejniki w piwnicy zamontować zawory odwadniające.

2.4. Izolacja termiczna
•

Przewody rozprowadzające w obrębie piwnic zaizolować termicznie pianką z PU lub PE.

•

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydaną 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
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też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Rury
•

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki
•

Transport zdemontowanych grzejników - dla potrzeb czyszczenia i płukania - powinien
odbywać się krytymi środkami.

4.3. Armatura
•

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę
należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna
•

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.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty demontażowe
•

Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie bez odzysku
elementów, grzejniki po oczyszczeniu i przepłukaniu – do ponownego montażu..

•

Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować
izolację cieplną.

•

Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na
wyniesienie z budynku i transport.

•

Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub
na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce składowania.

5.2. Montaż rurociągów
•

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt
2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
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•

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody mogące
powodować uszkodzenie przewodów

•

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur
pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

•

Zakres wykonywanych robót:
- demontaż istniejących grzejników
- płukanie grzejników
- ponowny montaż grzejników
–

wyznaczenie miejsca ułożenia rur przyłącznych,

–

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

–

wykonanie połączeń.

–

demontaż istniejących pionów c.o.

–

montaż nowych pionów c.o.

–

próby szczelności

–

wykonanie otulin termicznych

5.3. Montaż grzejników
•

Grzejniki montowane będą na „starych” miejscach po wykonaniu płukania, czyszczenia i
malowania

•

Wymianie podlega jedynie grzejnik w pomieszczeniu 2.32A

•

Projektuje się dodatkowy grzejnik w pomieszczeniu 2.52.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
•

Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie
dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów.

•

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny
odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym
punkcie instalacji.

•

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie
stwierdzono przecieków ani roszenia.

•

Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.

•

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy
najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczających parametrów obliczeniowych.
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•

Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą
instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
•

Roboty

izolacyjne

należy

rozpocząć

po

zakończeniu

montażu

przewodów

rozprowadzających i potwierdzeniu prawidłowości wykonania robót montażowych
protokołem odbioru.
•

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu
konwencjonalnych narzędzi.

•

Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji
technicznej więcej niż o –5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
•

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania,
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

•

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 badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBÓT
Zastosowane jednostki obmiarów:
•

mb – rury instalacyjne

•

szt – kształtki, osprzęt, armatura, grzejniki

•

m2 –powierzchnie izolacji

8. ODBIÓR ROBÓT
•

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania należy
dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.

•

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
–

•

przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania

oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
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•

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

•

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniana w trakcie

–

wykonywania robót,
–

Dziennik budowy,

–

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane
przez dostawców materiałów ),
protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

–

•

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 i skuteczności.

–

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonane roboty należy realizować zgodnie z postanowieniami Umowy,
oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników
oględzin, pomiarów i badań, w terminie uzgodnionym w Umowie.
Podstawą płatności za wykonane roboty będą protokóły odbioru poszczególnych etapów
robót oraz zgodnie z ustalonym w Umowie Harmonogramem rzeczowo-finansowym
robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
•

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom
II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

•

PN-64/B-10400

„Urządzenia

centralnego

ogrzewania

w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
•

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-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania
i badania”.
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