
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

przebudowy  pomieszczeń  

w budynku biurowym Prokuratury 

przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie 

 

Inwestor :                    
Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 
 
 
Adres  inwestycji :   
01-755 Warszawa 
ul. Krasińskiego 65 
 
 
Działka :                        
nr ewidencyjny  29  w obrębie  7-03-03 
 
 
 
Część :                                      Instalacje sanitarne  

(CPV 4545330000-9, CPV 45331210-1, CPV 45000000-7) 
 
 
 
Opracował :                  mgr inż. Marek Lis 
                                UAN-II-K-8386/RA/114/84 
 
 
 

Data opracowania:   maj  2013r. 
 



 

  str. 2 

                                               

 

I. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – INSTALACJE  
SANITARNE  (CPV 45330000-9, CPV 45331210-1, CPV 45000000-7) 

 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót w zakresie montażu instalacji sanitarnych dla przebudowy  
pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie. 
 
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 i opis robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie i montaż instalacji sanitarnych. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
-montaż rurociągów wodociągowych, kanalizacyjnych i armatury, 
-montaż przewodów wentylacyjnych i akcesoriów, 
-montaż urządzeń sanitarnych i wentylacyjnych 
-badania instalacji, 
-regulacja działania instalacji 
 

1.3.1. Opis instalacji wod.-kan. 
W pomieszczeniu nr 121 przewiduje się montaż wyposażenia sanitarnego ze stali 
nierdzewnej w wykonaniu wandaloodpornym, tj. 
- kompakt stojący w.c. np. typ UR1W f-my FANECO 
- umywalka np. typ WB12 f-my FANECO z baterią umywalkową wandaloodporną, stojącą  
  np. Presto 3000 S 
- pisuar wiszący np. typ UR3C f-my FANECO 
W pomieszczeniu gospodarczym przewiduje się montaż zlewu gospodarczego ze stali 
nierdzewnej o wym.60x60 cm np. f-my FRANKE. oraz wpustu k.s. dn 50 mm 
„Lokalówki” wody zimnej i ciepłej prowadzić od istniejących pionów wodnych. 
„Lokalówki” wody zimnej i ciepłej zaprojektowano z rur PE-RT/AL/PE-RT łączonych 
przy użyciu złączek zaciskowych.  
"Lokalówki" rozprowadzać w warstwach podłogowych lub w bruzdach ściennych,  
w obudowie z izolacji termicznej grub. min.13 mm. 
Uzbrojenie rurociągów wody zimnej i ciepłej stanowią zawory odcinające kulowe.  
Na podejściach do baterii stojących zawory odcinające "mini" wraz z wężykami 
elastycznymi. 
Wykonaną instalację wody zimnej i cieplej poddać płukaniu, dezynfekcji oraz próbie 
ciśnieniowej na 10 bar.  
 

"Lokalówki" kanalizacyjne prowadzić po wierzchu ścian, w obudowie z płyt gipsowo-
kartonowych  lub w bruzdach ściennych, do istniejącego pionu kanalizacyjnego. 
"Lokalówki" mocować do przegród przy użyciu opasek typ BSA-PLUS z wkładką 
gumową. Kanalizację sanitarną zaprojektowano z rur kielichowych PP. 
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1.3.2. Opis instalacji ogrzewania 
W pomieszczenie ochrony, na parterze, przewidziano zamianę grzejnika pod oknem,  
z 22/600/500 na 22/600/1000 oraz zamianę grzejnika w przejściu, z 22/600/1000 na 
22/900/1000. 
Podczas wymiany grzejników wykorzystać istniejącą armaturę grzewczą. 
 

1.3.3. Opis instalacji wentylacji wywiewnej grawitacyjnej i mechanicznej 
W pomieszczeniu magazynowym na parterze przewidziano montaż klap transferowych 
GRYFIT 140 (nawiew i wywiew) o wym. 300x300mm + wyzwalacz topikowy + 
aluminiowa krata osłonowa typ GHPV + aluminiowa kratka osłonowa typ SAA  
W celu ogrzana pomieszczenia przewidziano montaż powietrznej nagrzewnicy 
elektrycznej N=3kW/230 V, typ Elektra ELF 331 f-my FRICO 
 

W pom. nr 103, 111, 112, 116, 212, 214, 220, 221 przewidziano montaż kratek 
wentylacyjnych sufitowych lub ściennych ze stali chromoniklowej  
o wym. 200x200/dn160 mm. 
Kratki w w/w pomieszczeniach podłączone do istniejących pionów wentylacji 
grawitacyjnej wywiewnej za pomocą projektowanych kanałów wentylacyjnych 
elastycznych w izolacji o grub. 25 mm typ np. Sonoduct AD-L/dn160 mm f-my ALNOR 
Kanały prowadzone w przestrzeni stropu podwieszonego. 
W pom. nr 121, 123, 213 przewidziano montaż wentylatorów sufitowych lub ściennych  
typ Silent-100 Design f-my VENTURE INDUSTRIES. 
Wentylatory w w/w pomieszczeniach podłączone do istniejących pionów wentylacji 
grawitacyjnej wywiewnej za pomocą projektowanych kanałów wentylacyjnych 
elastycznych w izolacji o grub. 25 mm typ np. Sonoduct AD-L/dn100 mm f-my ALNOR 
Kanały prowadzone w przestrzeni stropu podwieszonego. 

 
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 sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami  
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje  
sanitarne i przemysłowe”. 
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 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. 
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2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewania i wentylacji 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 
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur PE-RT/AL/PE-RT łączonych przy użyciu złączek  
zaciskowych.  
Przewody kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych kielichowych z PP, uszczelnionych  
w kielichach gumowymi pierścieniami. 
Kanały wentylacyjne elastyczne w izolacji o grub. 25 mm. 
Dostarczone na budowę rury i kanały powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz,  
bez widocznych uszkodzeń. 

 

2.2. Armatura i urządzenia 
Urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej w wykonaniu wandaloodpornym. 
Jako elementy grzejne stosować elektryczną nagrzewnicę wentylacyjną oraz grzejniki stalowe  
płytowe z podłączeniem dolnym. 
Grzejniki zasilane od dołu posiadają wbudowane zawory termostatyczne.  
Należy je wyposażyć w głowice termostatyczne.  
Instalacja sanitarna ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę  
wypływową o podwyższonym standardzie. 
Urządzenia wentylacyjne w wykonaniu standardowym. 

 

2.3. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki  
polietylenowej grub.13 mm. 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 też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów. 
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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. Elementy wyposażenia i urządzenia 
Transport elementów wyposażenia i urządzeń powinien odbywać się krytymi  
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.  
Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach  
w zamkniętych w pojemnikach. 
 

4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 

 

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. Należy unikać dłuższego działania promieni  
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie     
ultrafioletowe Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny  
mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do  
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji  
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Montaż rurociągów i kanałów wentylacyjnych 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do  
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty,  
wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 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 z zamocowaniem wstępnym, 
-wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych  
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.  
Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić  
odpowiednim materiałem termoplastycznym.  
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu.  
Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co  

     najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi 
być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Na przewodach kanalizacyjnych przed 
załamaniami pionów wykonać rewizje. 
5.2. Montaż grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do  
powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna  
wynosić co najmniej 110 mm. Kolejność wykonywania robót: 
-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
-wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
-zawieszenie grzejnika, 
-podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego  
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub  
by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone,  
grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby  
opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem  
i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są  
działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
5.3. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta  
i dostawcy. 
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5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed  
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych  
zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.  
Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów,  
przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego  
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 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 wykonywania 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. 
 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna być  
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm  
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 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 badania ponownie. 

 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z  
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II  
Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
7.1. Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu 
stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do  
eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia  
inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia  
o zakończeniu robót na budowie. Przedmiotem odbioru są te instalacje wentylacji, które  
wyodrębniono jako oddzielne składniki inwestycji. 
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7.2. Odbiór częściowy 
Należy go przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane  
przed zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z projektem, 
-użycie właściwych materiałów, 
-wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych,  
jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 
7.3. Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać  
komisyjnego odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego  
wykonawcy inwestora i użytkownika; w przypadkach szczególnych w skład komisji  
wchodzą również: 
-przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego i Urzędu Dozoru Technicznego, 
-przedstawiciel straży pożarnej. 
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały  
dokonane uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu  
końcowego.  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić 
-zgodność wykonania z projektem oraz zgodność wykonania z WTWiO 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
-dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami 
 dokonywanymi w trakcie budowy, 
-dziennik budowy i książkę obmiarów, 
-protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
-protokoły wykonanych prób i badań, 
-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających  
 odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
-instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe urządzeń zastosowanych  
 w instalacjach. 
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem  
przed dokonaniem odbiorów końcowych.  
Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń  
i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów.  
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości  
wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających  
odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji.  
Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 
7.4. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność  
wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia  
personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 
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8. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są:  
-szt. – dla urządzeń;  
-mb – dla rur i kanałów;  
-kpl. – dla zestawów;  
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego  
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia,  
podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku,  
przejścia i przepusty instalacyjne, połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe  
i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas  
budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące,  
osprzęt, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały  
eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi  
i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,  
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. 
Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które  
mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.  
Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie  
wymagań postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów  
jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach,  
normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 
Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót należy  
uwzględnić możliwość zwiększenia wydajności urządzeń o 5%. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawą płatności jest odbiór końcowy robót wraz z ich obmiarem. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II  
  Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL,  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw  
   nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
   i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. 
  w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być  
  wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności  
  (Dz.U.98.55-362) 
- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów.  
-„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-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań  
 wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
-PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkniętych  
 systemów ciepłowniczych. 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-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania  
  i badania”. 
-PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
-PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 
-PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,  
  armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI  
  Instal – zeszyt 5 
- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 
-PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego    
  i użyteczności publicznej. Wymagania. 
-PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
-PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń  
  w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

 
 


