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1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących instalacji pompy ciepła systemu powietrze - woda do ogrzewania budynku Muzeum 

Karkonoskiego w Jeleniej Górze. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji pompy ciepła zgodnie z punktem 1.1. Zgodnie z ustawą z 29.01.2004 Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) art. 30 i 31, zgodne z Wspólnym Słownikiem Zamówień 

CPU (Common Procurement Vocabulary), niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem 

n/w robót : 

45232140-5 ; 29231111-8 - Lokalne węzły cieplne , maszynownia pompy ciepła 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami ujętymi odpowiednich normach i 

przepisach dla branży instalacji pompy ciepła. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 

28ustawy Prawo budowlane, „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 zmiany 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. 

 

 

2.0.MATERIAŁY 

 Do wykonania instalacji 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 akceptacje 



Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 

określony aktualnymi normami. 

3.0. 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. 
Montaż instalacji wymaga zastosowania narzędzi ręcznych oraz specjalistycznych urządzeń pomiarowych 

związanych z testowaniem układu . Do montażu instalacji maszynowni pompy ciepła , która będzie 

montowana na zewnątrz budynku należy zastosować specjalistyczny osprzęt i narzędzia posiadające 

określone atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. 

4.0. TRANSPORT 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów, konstrukcji urządzeń itp, niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót instalacji pompy 

ciepła. W czasie transportu należy zabezpieczyć pompę ciepła, rurociągi , oraz inny osprzęt pomocniczy w 

sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń i oprzyrządowania instalacji 

maszynowni pompy ciepła należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Zaleca się dostarczenie urządzeń 

bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu 

budowy. 

5.0. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne. 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogólne. 

5.2. Roboty przygotowawcze i montażowe. 

Przed przystąpieniem do prac montażowych instalacji pompy ciepła należy wytrasować położenie 

wszystkich urządzeń, jak i elementów związanych z włączeniem do rurociągów technologii basenowej. 

 

5.3.  Opis instalacji pompy ciepła.  

Pompa ciepłą wyposażona jest w tytanowy skraplacz rurowy i sprężarki. Włączenie instalacji pomp ciepła w 
układ należy wykonać wg załączonego  schematu w dokumentacji projektowej. 

Pompy ciepła montować należy na fundamencie betonowym gr. 20cm. Przewody do pomp ciepłą należy 
prowadzić z pomieszczenia technicznego. 

W pomieszczeniu technologii rury prowadzić bez izolacji. 
W najwyższych miejscach na rurociągach  należy zamontować odpowietrzniki. Przewody należy prowadzić 

ze spadkiem, tak aby możliwe było opróżnienie  rurociągów na czas zimowy.  
Do pomp ciepła (urządzenia trójfazowe) należy zapewnić zasilanie elektryczne wg wytycznych producenta 

pomp ciepła oraz kabel sygnałowy (3x1,5 mm2) prowadzony do pomieszczenia technologii basenowej. 

5.4.  Zabezpieczenia antykorozyjne.  



Wszystkie nowo-montowane odcinki przewodów polietylenowych nie wymagają stosowania dodatkowej 
izolacji antykorozyjnej. 

5.5.  Izolacja ciepłochronna.  

Izolację cieplną przewodów wykonać zgodnie z PN-B-02421, po przeprowadzeniu wszystkich prób i 
odbiorze rurociągów. Rurociągi grzewcze izolować otulinami (np. termaflex) o grubości 30 mm dla przewodów o 
średnicach do dn 40 i grubości 30 mm dla średnic > dn 50. Przewody wody zimnej izolować otulinami z pianki o 
grubości 10,0 mm w celu zapobieżeniu wykraplania pary wodnej na przewodach. 

5.6.  Próby ciśnienia.  

Po wykonaniu rurociągów, przed założeniem izolacji rurociągi należy poddać próbie szczelności. Przed 
wykonaniem próby rurociągi należy przepłukać i dokonać oględzin zewnętrznych. Próbę szczelności instalacji 
należy wykonać wodą o temperaturze 10 - 20 °C przez minimum 24 h, zgodnie z " Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Wykonać próby na 
zimno na ciśnienie 0,9 MPa i na gorąco na parametry robocze 55°C na ciśnienie wodociągowe. 

5.7.  Wytyczne montażu i branżowe.  

W pomieszczeniu maszynowni pompy ciepła należy wykonać: 
• Fundament pod pompę ciepął 

• Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych zgodnie z 
BN-82/8976-50, przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić materiałem uszczelniającym. 

• Doprowadzić zasilanie do pomp i regulatorów 

6.0.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji pompy ciepła 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. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót 
powinna obejmować pomiary i badanie szczelności układu instalacji maszynowni pompy ciepła 

7.0. 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" Rozdział 13. 

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 uzupełnieniami 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 realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia) 

8.0. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiarową instalacji maszynowni pompy ciepła jest mb. ; komplet lub sztuka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 



Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne". 

Płatność za kompletną instalację maszynowni pompy ciepła na podstawie dokumentacji projektowej oraz 
zestawienia nakładów rzeczowych. 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Polskie normy 

PN-EN 255-3:2000 

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja grzania. 
Badanie i wymagania dotyczące oznakowania zespołów do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej 

PN-EN 378-1:2002 

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 1: 
Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru 

PN-EN 378-1:2002/A1:2004 

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 1: 
Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru (Zmiana A1) 

PN-EN 378-2:2002 

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2: 
Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie 

PN-EN 378-3:2002 

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 3: 
Usytuowanie instalacji i ochrona osobista 

PN-EN 378-3:2002/A1:2004 

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 3: 
Usytuowanie instalacji i ochrona osobista (Zmiana A1) 

PN-EN 378-4:2002 

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 4: 
Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk 

PN-EN 378-4:2002/A1:2004 

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 4: 
Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk (Zmiana A1) 

PN-EN 1736:2003 

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Giętkie elementy rurowe, tłumiki drgań i kompensatory. Wymagania, 
konstrukcja i montaż 

PN-EN 1861:2001 

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Schematy ideowe i montażowe instalacji, rurociągów i przyrządów. 
Układy i symbole 

PN-EN 12178:2004 (U) 

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wskaźniki poziomu cieczy. Wymagania, badania i znakowanie 
PN-EN 12263:2003 

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Przekaźniki zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem. 
Wymagania i badania 

13. PN-EN 12284:2004 (U) 

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Zawory. Wymagania, badania i znakowanie 
PN-EN 13136:2003 

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Przyrządy zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem i przewody 
przyłączeniowe. Metody obliczeń 

PN-EN 13313:2003 

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Kompetencje personelu 
PN-EN 14511-1:2004 (U) 

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do 
ogrzewania i oziębiania. Część 1: Terminy i definicje 

PN-EN 14511-2:2004 (U) 

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do 
ogrzewania i oziębiania. Część 2: Warunki badań 

PN-EN 14511-3:2004 (U) 

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do 
ogrzewania i oziębiania. Część 3: Metody badań 

PN-EN 14511-4:2004 (U) 

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do 
ogrzewania i oziębiania. Część 4: Wymagania 

10.2. Inne dokumenty. 



           Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
Tom II, Instalacje Sanitarne I Przemysłowe, wydanie z r.1988.[3] 
Dziennik Ustaw nr 75 z dn.15.06.2002 r. 
Aprobaty techniczne i certyfikaty jakości . 
Świadectwa klasy bezpieczeństwa 
Protokół badań i prób szczelności na zimno i gorąco. 
Wytyczne producenta urządzeń montowanych zgodnie z projektem 


