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Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w
niniejszej ST towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie
urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanym w ST tj. spełniających wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w ST lub lepsze.
Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenie i materiały równoważne opisywanym w
ST, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają
wymagania określone przez projektanta.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i
odbioru robótzwiązanych z budową wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w projektowanym
budynku.
1.2. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
45 400 000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych
45 330 000-9 - hydraulika i roboty sanitarne
45 332 300-6 - kanalizacja sanitarna
45 332 200-5 - instalacja wodociągowa
45 442 200-9 - nakładanie powłok antykorozyjnych
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Ogólnyzakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robót Budowlanych
Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty w zakresie wykonania
instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, wody cyrkulacyjnej, wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz
kanalizacji sanitarnej i białego montażu w ramach ustalonych przez Inwestora
zgodnie ze
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, Dokumentacją Projektową, a także ogólnie obowiązującymi: prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz wiedzą techniczną.
1.4. Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót.
Ogólnyzakres robót podano w ST dla Robót Budowlanych
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie robót montażowych przy budowie:
 instalacji zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wody użytkowej
 wewnętrznej instalacji hydrantowej
 instalacji kanalizacji sanitarnej
 instalacji kanalizacji technologicznej
 białego montażu
Instalację należy wykonać zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg której należy
wykonać planowany zakres robót.
1.5. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne zST dla Robót Budowlanych.
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Armatura –różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – odpowietrzające,
których zadaniem jest sterowanie przepływem mediów oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem
poszczególnych odcinków.
Ciśnienie robocze instalacji – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być
przekroczone w żadnym jej punkcie.
Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym
punkcie instalacji.
Ciśnienie próbne – ciśnienie w najniższym punkcieinstalacji, przy którym dokonywane jest badanie
jej szczelności.
Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w
temperaturze odniesienia równej 20°C.
Instalacja wody zimnej i ciepłej – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do
zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej – zespół powiązanych zesobą elementów służących do
odprowadzenia ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej.
Instalacja przeciwpożarowa – instalacja zasilająca hydranty w wodę zimną.
Kształtki– wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.
Odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacja została wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawową czynnością związaną z odbiorem instalacji jest
próba szczelności.
Odgałęzienie domowe; połączenie domowe – przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć
wodociągowąz wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę.
Pion (przewód spustowy) - przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych
do przewodu odpływowego.
Podejście - przewód łączący przybór sanitarny z przewodem spustowym lub odpływowym.
Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.
Przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych.
Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrębie opracowywanego obiektu.
Wymiana (sieci, instalacji) – budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniejących
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST dla Robót Budowlanych
1.7. Dokumentacja projektowa.
Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej podano w ST dla Robót Budowlanych
1.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.
Wymagania dotyczące zgodności robót z dokumentacją i ST podano w ST dla Robót Budowlanych
1.9. Przekazanie terenu budowy.
Wymagania ogólne dotyczące przekazania terenu budowy podano w ST dla Robót Budowlanych
1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wymagania ogólne dotyczące przekazania terenu budowy podano w ST dla Robót Budowlanych
1.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu.
Wymagania ogólne dotyczące organizacji ruchu podano w ST dla Robót Budowlanych
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnychoraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów z rozbiórki, odpadów i śmieci
powstałych przy realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Jeżeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo
ruchu na terenie budowy.
1.12. Roboty tymczasowe i towarzyszące.
Prace towarzyszące budowie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej to:
 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
 roboty budowlane - przekucia i zamurowania przejść przez ściany i stropy,
1.13. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wymagania ogólne dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla
Robót Budowlanych
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Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach
dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. Materiały, które w sposób trwały są
szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały
odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę,
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały,
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użyciatych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
1.14. Ochrona przeciwpożarowa.
Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej podano w ST dla Robót Budowlanych
1.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej podano w ST dla Robót Budowlanych
1.16. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wymagania dotyczące ograniczenia obciążeń osi pojazdów podano w ST dla Robót Budowlanych
1.17. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podano w ST dla Robót Budowlanych
Wykonawca, realizując roboty, jest zobowiązany do zagwarantowania, by wykonany zakres robót
spełniał podstawowe wymagania dotyczące:
 bezpieczeństwa użytkowania,
 odpowiednich warunków higieniczno zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
 oszczędności energii,
 warunków BHP.
Wykonawca jest zobowiązany do:
 zabezpieczenia miejsca budowy, istniejących urządzeń technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,
 zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w obiekcie, istniejących urządzeń
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa
poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników procesu
budowlanego jak i dla osób postronnych,
 sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając:
 czynniki mogące stwarzać zagrożenia,
 wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy,
 oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla wykonania prac,
 zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót,
 zapewnienie koniecznej ochrony ppoż.,
 zapewnienie BHP,
 zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy
prowadzeniu robót,
 zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej,
 dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika
Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestników procesu budowlanego.
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Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę Robót
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami.
Będzie on w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.
1.18. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wymagania ogólne podano w ST dla Robót Budowlanych
Wykonawca będzie prowadził na bieżąco dziennik budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
2.

MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST dla Robót
Budowlanych.
2.2. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni
lub innym umownym warunkom.
Do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową,
opisem technicznym i rysunkami materiały:
a)

instalacja zimnej, ciepłeji cyrkulacyjnej wody użytkowej

Przewody z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex lub równoważnych.
Izolacja wody zimnej otulinami przeciwroszeniowymiz pianki gr. 9mm
Izolacja wody zimnejw bruzdach ściennych otulinami przeciwroszeniowymiz pianki gr. 6mm
Izolacja wody ciepłej otulinami termoizolacyjnymi ze skalnej wełny mineralnej pokrytą płaszczem z folii
PCV z samoprzylepna zakładką o grubościach podanych w poniższej tabeli (zgodnych z
obowiązującymi warunkami technicznymi):
Minimalna grubość izolacji cieplnej materiał
Lp.
Rodzaj przewodu lub komponentu
(0,035W/mK)
1
Średnica wewnętrzna do 22 mm
20mm
2
Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm
30mm
3
Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm
równa średnicy wewnętrznej rury
4
Średnica wewnętrzna ponad 100 mm
100mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące
5
½ wymagań z poz. 1-4
przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów
Zawory przelotowe kulowe mosiężne wg PN-74/M-75224.
Zawory odcinające kulowe
Zawory zwrotne poziome mosiężne wg PN-81/M-75013.
Zawory wypływowe ze złączką do węża mosiężne wg PN - 75/M-75208.
o
Termostatyczne zawory mieszające z nastawą temperatury wody na 38 C
Zawór kulowy odcinający o średnicy 50mm
Zawór pierwszeństwa typu np. VV100 o średnicy 65mm lub równoważny
Tuleje ochronne z PCV
Przejścia ppoż.
Wodomierz WS 16 dn 40 na konsoli 11/2’
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Łącznik kompensacyjny dn 40
Zawór grzybkowy
Podpory stanowiska wodomierzowego
Wodomierz WS 10 dn 32
Łącznik kompensacyjny dn 32
Zawór grzybkowy
Podpory stanowiska wodomierzowego
Wodomierz JS 2,5dn20
Łącznik kompensacyjny dn20
Zawór grzybkowy
Podpory stanowiska wodomierzowego
b)

instalacja hydrantowa

Przewody z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych.
Izolacjaotulinami przeciwroszeniowymiz pianki gr. 9mm
Izolacja przewodów prowadzonychw bruzdach ściennych otulinami przeciwroszeniowymiz pianki gr.
6mm
Przejścia ppoż.
Hydranty wewnętrzne w szafkach hydrantowych o średnicy nominalnej 25mm.
Wyposażenie hydrantu stanowią:
- zawór hydrantowy  25;
- wąż pożarowy półsztywny długości 30m;
- prądownica stożkowa;
- szafka hydrantowa z miejscem na gaśnicę proszkową 6-12kg.
c)

instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony i podejścia kanalizacyjne do urządzeń z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), łączone
na wcisk - rury wg PN-80/C-89205, kształtki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203.
Rury ochronne stalowe
- rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym
- zawory napowietrzające z PVC o połączeniu wciskowym
- czyszczaki/rewizje pionowe z PVC o połączeniu wciskowym
- czyszczaki/rewizje poziome z PVC o połączeniu wciskowym
- wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego z kratką ze stali nierdzewnej
- studzienka schładzająca
- przejścia ppoż.
d) instalacja kanalizacji technologicznej
Piony i podejścia kanalizacyjne do urządzeń z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), łączone
na wcisk - rury wg PN-80/C-89205, kształtki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203.
Rury ochronne stalowe
- rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym
- wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego z kratką ze stali nierdzewnej
- separator tłuszczu z osadnikiem
e)

biały montaż

Umywalkiporcelanowe pojedyncze
Półpostumenty porcelanowe do umywalek
Umywalki pojedyncze w wykonaniu dla niepełnosprawnych
Zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej z ociekaczem
Zlewy gospodarcze ze stali nierdzewnej
Miski ustępowe wiszące na elemencie montażowym
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Miski ustępowe wiszące na elemencie montażowymw wykonaniu dla niepełnosprawnych
Pisuary porcelanowe z zaworem spłukującym podtynkowym
Brodziki natryskowe
Kratki ściekowe z PVC z kratką ze stali nierdzewnej oraz syfonem
Baterie umywalkowe 1-uchwytowemieszaczowestojące
Baterie umywalkowe 1-uchwytowemieszaczowestojące w wersji dla niepełnosprawnych
Baterie zlewozmywakowe 1-uchwytowemieszaczowestojące
Baterie natryskowe ściennemieszaczowe
2.3. Składowanie materiałów
Rury przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia
mechaniczne, w związku z czym należy je odpowiednio chronić. Należy chronić je przed
uszkodzeniami, pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, zawiesi
transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod załadunku.
Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o
szerokości nie mniejszej niż 0,1m. i w odstępach 1 do 2metrów. Nie przekraczać wysokości
składowania ok. 1m dla rur o mniejszych średnicach i 2m dla rur o większych średnicach. Rury w
kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co
najmniej 50 % powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2m. Rury o różnych
średnicach składować oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i
grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie.
Końcówki rur należy zabezpieczyć krążkami ochronnymi.
W miarę możności przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiązek
lub kręgów po podłożu.
Rury z tworzyw sztucznych chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym
nagrzewaniem od źródeł ciepła
Kształtki, armatura, urządzenia - przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. Przy
składowaniu materiałów i urządzeń należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta.
Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamkniętych.
3.

SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne
Wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST dla Robót Budowlanych
4.

TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST dla Robót Budowlanych
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST dla Robót Budowlanych
5.2. Technologia i wymagania montażowe
Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i ppoż.
Woda doprowadzona jest do budynku przyłączem 50 z wodociągu prowadzonego
w ul. Żeromskiego. W kotłowni –pom. nr 37 zlokalizowany jest węzeł wodomierzowy.
Instalację zasilającą hydranty p.poż, należy wykonać z rur stalowych i zasilić poprzez
oddzielny wodomierz i zawór antyskażeniowy typu EA.
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Na gałęzi zasilającej instalację bytowo-socjalną, zainstalowany będzie zawór antyskażeniowy
typu BA i zawór odcinający dopływ wody w przypadku pożaru (Honeywell VV300/VV100).
W wodę zaopatrywane będą węzły sanitarne, pomieszczenia porządkowe, kuchnia
z zapleczem, kotłownia i hydranty p.poż.
Instalację bytowo-socjalną należy wykonać z rur PE-RT/AL/PE-RT systemu Uponor MLC
materiał PE-RT II generacji DOWLEX 2388 lub innych równorzędnych typu PE- RT/AL/PE-RT
z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą z aluminium. Do łączenia stosować kształtki
systemowe, zaprasowywane Uponor MLC albo inne równorzędne, wykonane z mosiądzu cynowanego
w komplecie z tuleją zaciskową z aluminium lub złączki z PPSU, w komplecie z tuleją zaciskową
ze stali nierdzewnej.
Przewody rozprowadzające, piony, przewody rozprowadzające do punktów czerpalnych z rur
polipropylenowych. W poniższej tabeli przedstawiono dane techniczne jakie powinny spełniać rury
tworzywowe:
Ciśnienie nominalne PN 16
Oznaczenie
przekroju
SDR 7,25
Dz x e
Grubość ścianki e Średnica
Pojemność
Masa jednostkowa
[mm x mm]
[mm]
wewnętrzna
jednostkowa
M [kg/m]
Dw [mm]
Vp [dmł/m]
16 x 2,2
2,2
1.1,6
0,106
0,090
20 x 2,8
2,8
14,4
0,163
0,151
25 x 3,5
3,5
18,0
0,255
0,236
32 x 4,4
4,4
23,2
0,415
0,389
40 x 5,5
5,5
30,0
0,651
0,605
50 x 6,9
6,9
36,2
1,029
0,934
Przewody rozprowadzające prowadzić w przestrzeniach międzystropowych parteru budynku.
Podejścia do przyborów należy poprowadzić w bruzdach ściennych. Piony prowadzone poza
szachtami obudować płytami G-K. Przewody rozprowadzające należy ułożyć z minimalnym spadkiem,
aby wydzielające się powietrze mogło przedostawać się do pionów i być usunięte wraz z pobieraną
wodą. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub
wsporników. Pomiędzy obejmą uchwytu lub wspornika a przewodem należy stosować podkładki
elastyczne. Największe dopuszczalne odległości między podporami ruchomymi wynoszą:
Średnica nominalna rury
15
20
25
32
40
50
65

Największe odległości między podporami
Pionowe [m]
Poziome [m]
2,0
1,5
2,0
1,5
2,9
2,2
3,4
2,6
3,9
3,0
4,6
3,5
4,9
3,8

Podpory punktów stałych należy mocować do stropów i ścian zewnętrznych. Punkty stałe wykonać
zgodnie z technologią producenta podpór. Punkty stałe na rurociągach poziomych i pionowych
zgodnie z PN. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonywać w tulejach ochronnych,
umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być
wykonane żadne połączenie na przewodzie. Należy też zagwarantować, aby rury nie uległy
uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych uderzeń bądź wstrząsów. Ze względu na występowanie
wydłużeń termicznych należy zapewnić kompensację przewodów wykorzystując w tym celu naturalne
załamania tras przewodów (zapewni to samokompensację). Przewody prowadzone w bruzdach po
próbie ciśnienia należy zamurować.
Woda ciepła na cele socjalno-bytowe użytkowników przygotowana będzie w nowoprojektowanych
pdgrzewaczach elektrycznych.
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W miejscach wskazanych na rysunkach należy zamontować zawory kulowe odcinające umożliwiające
odcięcie zasilania poszczególnych odcinków instalacji.
W celu ograniczenia strat ciepła przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej należy zaizolować otuliną
termoizolacyjną ze skalnej wełny mineralnej pokrytą płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką
o grubościach podanych w poniższej tabeli (zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi):
Minimalna grubość izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
cieplnej materiał (0,035
W/mK)
1
Średnica wewnętrzna do 22 mm
20 mm
2
Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm
30 mm
równa
średnicy
3
Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm
wewnętrznej rury
4
Średnica wewnętrzna ponad 100 mm
100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub
5
½ wymagań z poz 1-4
stropy, skrzyżowania przewodów
Poziomy wody zimnej zaizolować przeciwroszeniowo pianką gr. 9 mm. Przewody prowadzone w
bruzdach ściennych zaizolować pianką gr. 6 mm.
Przejścia i piony instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy (oddzielenia przeciwpożarowegranice stref pożarowych) należy zabezpieczyć pożarowo uszczelnieniami o odporności ogniowej jak
dany element budowlany. Do przejścia przewodów tworzywowych przez ścianę można wykorzystać
osłony ognioochronne np. typu CP 644 a przejścia przewodów stalowych przez ścianę można
wykonać przy użyciu ogniochronnych elastycznych mas uszczelniających np. typu CP 601s. Armatura
metalowa powinna być objęta elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, budynek zostanie
zabezpieczony hydrantami wewnętrznymi  25 mm z wężem półsztywnym o długości l=30m i
prądownicą stożkową oraz z dodatkowym miejscem na gaśnicę proszkową 6-12 kg. Hydranty
zlokalizować wg części rysunkowej. Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Przewody
doprowadzające wodę do hydrantów doprowadzić na wys. 1,35 m (0,05 m) od posadzki.
Za trójnikiem rozdzielającym wodę bytowo – gospodarczą i hydrantową na rurociągu wody bytowej
zaprojektowano zawór pierwszeństwa dn65. Zawór pierwszeństwa w normalnych warunkach (brak
pożaru) jest otwarty i pracuje jak regulator ciśnienia utrzymując ciśnienie w instalacji wodociągowej
bytowo – gospodarczej na stałym poziomie niezależnie od wahań ciśnienia wejściowego. W
przypadku pożaru w wewnętrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celów gaśniczych
nastąpi spadek ciśnienia, zawór pierwszeństwa natychmiast odcina wodę do instalacji wodociągowej
bytowo – gospodarczej. W tym przypadku tylko wewnętrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w
wodę. Zaletą tego rozwiązania jest automatyczna możliwość odcięcia instalacji bytowo –
gospodarczej, brak konieczności dostarczania energii elektrycznej oraz fakt, iż przy pracy w
normalnych warunkach zawór nie jest bezczynny tylko pracuje jako reduktor ciśnienia w instalacji
wodociągowej bytowej.
Rozprowadzenie poziomów i pionów instalacji p.poż. zaprojektowano w bruzdach ściennych budynku.
Poziomy wody zimnej zaizolować przeciwroszeniowo pianką gr. 9 mm. Przewody prowadzone w
bruzdach ściennych zaizolować pianką gr. 6 mm.
Wymagane ciśnienie dla instalacji przeciwpożarowej wynosi 0,2 MPa mierzone przy otwartym
zaworze podczas poboru wody w punkcie najbardziej niekorzystnym pod względem hydraulicznym.
Wydajność nominalna dla hydrantu  25 mm wynosi 1,0 l/s.
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników.
Pomiędzy obejmą uchwytu lub wspornika a przewodem należy stosować podkładki elastyczne.
Największe dopuszczalne odległości między podporami ruchomymi wynoszą:
Średnica nominalna rury
25
32

Największe odległości między podporami
Pionowe [m]
Poziome [m]
2,9
2,2
3,4
2,6
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50
65

4,6
4,9

3,5
3,8

Podpory punktów stałych należy mocować do stropów i ścian zewnętrznych. Punkty stałe wykonać
zgodnie z technologią producenta podpór. Punkty stałe na rurociągach poziomych i pionowych
zgodnie z PN. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonywać w tulejach ochronnych,
umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być
wykonane żadne połączenie na przewodzie. Należy też zagwarantować, aby rury nie uległy
uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych uderzeń bądź wstrząsów.
Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej
Przedszkole
Ścieki sanitarne z głównego budynku należy podłączyć do istniejącego wyjścia kanalizacyjnego
160 z budynku do istniejącej studzienki
Piony i podejścia do urządzeń należy wykonać z rur PCW zgodnie z PN-80/C-89205
oraz z kształtek wg PN-80/C-89203. Piony wyposażyć w rewizje u podstawy (nad posadzką) w celu
przeczyszczenia odcinków kanalizacji.
W pomieszczeniach sanitariatów dla dorosłych przewiduje się umywalki fajansowe 55cm, miski
ustępowe wiszące.
W pomieszczeniach sanitariatów dla dzieci przewiduje się umywalki fajansowe 45x35cm
zawieszone na wysokości 50-60cm, miski ustępowe Nova Top Junior o wys. 33cm.
Przejścia przez fundamenty i przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych.
Podejścia odpływowe łączące wyloty przyborów sanitarnych z pionem prowadzić z minimalnym
spadkiem 2-2,5 %. Przybory sanitarne podłączyć do kanalizacji za pośrednictwem syfonów z PCW.
Biały montaż
W sanitariatach zamontować umywalki z półpostumentem, miski ustępowe stojące z płytką do
spłukiwania w wersji dla sanitariatów ogólnodostępnych. Zastosować kratki ściekowe z PVC z kratką
ze stali nierdzewnej oraz syfonem.
Zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej z ociekaczem. Armatura - baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe – jednouchwytowe, mieszaczowe, stojące; baterie natryskowe – mieszaczowe
ścienne.
5.3. Płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych
Po próbie szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym celu czystej wody
wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usuniecie wszystkich
zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Woda płucząca po zakończeniu
płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego upoważnionej. Jeżeli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu,
proces ten przeprowadzić przy użyciu roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (stężenie 1l
podchlorynu sodu na 500l wody). Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy
ponownie go wypłukać.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST dla Robót Budowlanych
6.2. Odbiór materiałów, elementów i urządzeń
Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty pomocnicze i
towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi warunkami.
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami
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odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:
certyfikat na znak bezpieczeństwa,
certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i
sposób stosowania.
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i
sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ,
klasę, markę itp. dostarczonego materiału.
6.4. Odbiory międzyoperacyjne
Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację wodociągową prowadzoną w
bruzdach ściennych, na ścianach i pod stropem parteru. Powinien on być przeprowadzony przed
zakryciem .
Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować:
- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym,
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów,
- sprawdzenie prawidłowości zamocowań,
- sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe",
- badanie szczelności instalacji.
Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na:
- przejścia przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów,
- bruzdy w ścianach - wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionami i zgodność z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelność połączeń kanalizacyjnych,
- sposób prowadzenia przewodów,
- lokalizacja podejść pod przybory sanitarne
Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz
armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w
przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo
następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do
podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń.
Badanie szczelności instalacji wodociągowejnależy wykonać przy uwzględnieniu następujących uwag:
- Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego
powyżej 0°C.
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Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić woda wodociągową lub z innego
źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego
urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne.
- Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za
pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania
prób ciśnieniowych.
Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego,
lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze
przelotowo – regulacyjnej i połączeniach.
- Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia.
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnejnależy wykonać poddając sprawdzeniu przewody
odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez oględziny
po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem.
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik
robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.
-

6.5. Odbiory końcowe
Instalacje wody użytkowej
W związku z tym, że większość instalacji wody zimnej będzie prowadzona w bruzdach i pod sufitem,
badanie szczelności powinno być przeprowadzone w ramach odbioru międzyoperacyjnego.
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy dokonać regulacji wstępnej instalacji. Należy to
wykonać w następujący sposób:
- Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie
kilkakrotnie przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia
wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej.
- Urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli
woda wypływa z najwyżej położonych punktów czerpalnych, a czas napełnienia
zbiorników spłukujących nie przekracza 1 minuty.
- Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; treść tego wpisu powinna być
poświadczona przez inspektora nadzoru.
Po zakończeniu regulacji należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego.
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz inspektor nadzoru.
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:
- czy użyto właściwych materiałów i elementów,
- prawidłowość wykonania połączeń,
- wielkość spadków przewodów,
- prawidłowość ustawienia armatury,
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną.
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć:
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami
dokonanymi w czasie 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 niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,
- instrukcje obsługi.
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na
podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz
prób.

Strona 14 z 30

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR7 W

"DORA" Maria Sacha LESZNIE PRZY ULICY ŻEROMSKIEGO 2
ADRES INWESTYCJI : 64-100 LESZNO UL. ŻEROMSKIEGO 20
ul. Korfantego 6
INWESTOR : Urząd Miasta Leszna
64-100 Leszno

STRONA15

ADRES INWESTORA : 64-100 Leszno; ul. Kazimierza Karasia 15

CPV 45215140-0

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót- instalacje sanitarne

Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy instalację poddać badaniu na szczelność. Należy
to wykonać w następujący sposób:
- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych
należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,
- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowogospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana
łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.
Po zakończeniu prób należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W
skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i użytkownika.
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:
- czy użyto właściwych materiałów i elementów,
- prawidłowość wykonania połączeń,
- wielkość spadków przewodów,
- prawidłowość ustawienia podejść pod przybory sanitarne,
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń,
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości miedzy podporami.
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną.
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć:
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami
dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i książkę obmiarów,
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające",
- protokoły wykonanych prób szczelności,
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających
odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,
- instrukcje obsługi.
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na
podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz
prób.
Biały montaż
W ramach odbioru obiektu należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi
kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika.
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:
- czy użyto właściwych materiałów i elementów,
- prawidłowość wykonania połączeń,
- prawidłowość ustawienia armatury,
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną.
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć:
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami
dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i książkę obmiarów,
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających
odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,
- instrukcje obsługi.
Z odbioru ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacją budowy.
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OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w ST dla Robót Budowlanych
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST dla Robót Budowlanych
8.2. Odbiór częściowy
Polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika Budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli
umowa taką formę przewiduje.
8.3. Odbiór ostateczny
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną z
uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badań
podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne
dalsze postępowanie.
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robót,
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne),
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia (atesty,
aprobaty techniczne),
 Dziennik Budowy z wpisami końcowymi i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich
sporządzenia,
 protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych,
 protokóły odbiorców częściowych,
 świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń,
 instrukcje obsługi instalacji i urządzeń,
 instrukcje konserwacji i eksploatacji instalacji,
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 oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją i ustalonymi
warunkamii przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną i sztuką
budowlaną oraz z Polskimi Normami.
8.4. Odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór ,,po okresie rękojmi”.
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny organizuje Zamawiający. Polega on na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
9.

ROZLICZENIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST dla Robót Budowlanych
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę.
Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie:
 robocizna wraz z jej kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
 koszty pośrednie i zysk,
 podatki obliczone zgodnie z obwiązującymi przepisami.
Cena wykonania robót (wewnątrz budynku) obejmuje:
 przygotowanie stanowiska roboczego
 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania
urządzeń i armatury,
 dostarczenie materiałów,
 przecinanie rur,
 założenie tulei ochronnych,
 przygotowanie podłoża,
 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, podpór,
 ułożenie rur i kanałów wentylacyjnych wraz z armaturą oraz ich zamocowanie do podłoża,
 montaż urządzeń, armatury, zaworów, manometrów itp.,
 przeprowadzenie próby szczelności rurociągów,
 oznaczenie rurociągów,
 oznakowanie uzbrojenia,
 rozruch ciągów instalacyjnych.
Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie akty prawne wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
wykonywanymi robotamii będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas
prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkichwymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
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odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania.
Jeżeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywołane są znaki towarowe, patenty,
pochodzenie użytych materiałów lub wyposażenia dopuszcza się zastosowanie towarów
równoważnych o parametrach nie gorszych.
10.1.

Normy.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne
PN-EN 671-1 Hydranty wewnętrzne.
BN-76/8860 Elementy mocujące rurociągi
PN-B 02863:1997 P.poż. zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa p.poż.
PN-75/M-51000 Sprzęt pożarniczy. Podział i nazwy
10.2.

Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I Roboty ziemne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe
DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane
rozporządzenia
DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane
rozporządzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i
powiązane rozporządzenia
Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane
rozporządzenia
Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz.U.03.47.401rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r.
Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.
Dz.U.01.118.1263 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Wykonania i odbioru robót
INSTALACJE SANITARNE
ST- I 02 - INSTALACJA WENTYLACJI

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w
niniejszej ST towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie
urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanym w ST tj. spełniających wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w ST lub lepsze.
Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenie i materiały równoważne opisywanym w
ST, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają
wymagania określone przez projektanta.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i
odbioru: związanych z budową instalacji wentylacyjnej w nowoprojektowanym budynku hali sportowej.
1.2. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
45 331 210-1 - instalowanie wentylacji
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Ogólnyzakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robót Budowlanych
Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty w zakresie wykonania
instalacji wentylacyjnej w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacją Techniczną
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia,
Dokumentacją Projektową, a także ogólnie obowiązującymi: prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branżowymi oraz wiedzą techniczną.
1.4. Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót.
Ogólnyzakres robót podano w ST dla Robót Budowlanych
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie robót montażowych przy budowie:
 instalacji wentylacji mechanicznej
Instalację należy wykonać zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg której należy
wykonać planowany zakres robót.
1.5. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne ST dla Robót Budowlanych.
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Instalacja wentylacji – układ kanałów nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzętem wymuszającym
przepływ powietrza.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST dla Robót Budowlanych
1.7. Dokumentacja projektowa.
Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej podano w ST dla Robót Budowlanych.
1.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.
Wymagania dotyczące zgodności robót z dokumentacją i ST podano w ST dla Robót Budowlanych
1.9. Przekazanie terenu budowy.
Wymagania ogólne dotyczące przekazania terenu budowy podano w ST dla Robót Budowlanych
1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wymagania ogólne dotyczące przekazania terenu budowy podano w ST dla Robót Budowlanych
1.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu.
Wymagania ogólne dotyczące organizacji ruchu podano w ST dla Robót Budowlanych.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnychoraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów z rozbiórki, odpadów i śmieci
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powstałych przy realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Jeżeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo
ruchu na terenie budowy.
1.12. Roboty tymczasowe i towarzyszące.
Prace towarzyszące budowie instalacji wentylacyjnej to:
 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
 roboty budowlane - przekucia i zamurowania przejść przez ściany i stropy,
1.13. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wymagania ogólne dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla
Robót Budowlanych.
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach
dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. Materiały, które w sposób trwały są
szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały
odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę,
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały,
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użyciatych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
1.14. Ochrona przeciwpożarowa.
Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej podano w ST dla Robót Budowlanych
1.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej podano w ST dla Robót
Budowlanych.
1.16. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wymagania dotyczące ograniczenia obciążeń osi pojazdów podano w ST dla Robót Budowlanych.
1.17. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podano w ST dla Robót Budowlanych.
Wykonawca, realizując roboty, jest zobowiązany do zagwarantowania, by wykonany zakres robót
spełniał podstawowe wymagania dotyczące:
 bezpieczeństwa użytkowania,
 odpowiednich warunków higieniczno zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
 oszczędności energii,
 warunków BHP.
Wykonawca jest zobowiązany do:
 zabezpieczenia miejsca budowy, istniejących urządzeń technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,
 zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w obiekcie, istniejących urządzeń
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa
poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników procesu
budowlanego jak i dla osób postronnych,
 sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając:
 czynniki mogące stwarzać zagrożenia,
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wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy,
oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla wykonania prac,
zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót,
zapewnienie koniecznej ochrony ppoż.,
zapewnienie BHP,
zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy
prowadzeniu robót,
 zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej,
 dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika
Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestników procesu budowlanego.
Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę Robót
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami.
Będzie on w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.
1.18. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wymagania ogólne podano w ST dla Robót Budowlanych
Wykonawca będzie prowadził na bieżąco dziennik budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
2.

MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST dla Robót
Budowlanych
2.2. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni
lub innym umownym warunkom.
Do wykonania instalacji wentylacyjnej należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem
technicznym i rysunkami materiały:
Urządzenia i akcesoria wentylacyjne:
ciąg wywiewny W2, W4,
3
wydajność ciągu 100 m /h
 2 wywiewniki sufitowe KU 100 o wydajności 50 m3/h
 kanał wywiewny  125 mm
 wentylator kanałowy TD-350/125 firmy Venture Industries, z regulatorem prędkości, dane
elektryczne: 30 W, 230 V
 kanał wywiewny 125 mm włączony do istniejącego kanału murowanego
ciąg wywiewny W13,
3
wydajność ciągu 80 m /h
 2 wywiewniki sufitowe KU 100 o wydajności 25 m3/h
 wywiewnik sufitowy KU 100 o wydajności 30 m3/h
 kanał wywiewny  100 mm/ 125 mm
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wentylator kanałowy TD-350/125 firmy Venture Industries, z regulatorem prędkości, dane
elektryczne: 30 W, 230 V
kanał wywiewny 125 mm włączony do istniejącego kanału murowanego

ciąg wywiewny W14,
wydajność ciągu 100 m3/h
 wentylator ścienny EBB-250N firmy Venture Industries, z regulatorem prędkości, dane
elektryczne: 51 W, 230 V
 kanał wywiewny 100 włączony do istniejącego kanału murowanego
ciąg wywiewny W15
3
wydajność ciągu 60 m /h
 wywiewnik ścienny KU 125 o wydajności 60 m3/h
 kanał wywiewny  125 mm
 wentylator kanałowy TD-350/125 firmy Venture Industries, z regulatorem prędkości, dane
elektryczne: 30 W, 230 V
 kanał wywiewny 125 mm włączony do istniejącego kanału murowanego
ciąg wywiewny W16
3
wydajność ciągu 80 m /h
 2 wywiewniki sufitowe KU 100 o wydajności 40 m3/h
 kanał wywiewny  100 mm/ 125 mm
 wentylator kanałowy TD-350/125 firmy Venture Industries, z regulatorem prędkości, dane
elektryczne: 30 W, 230 V
 kanał wywiewny 125 mm włączony do istniejącego kanału murowanego
ciąg wywiewny W19
3
wydajność ciągu 60 m /h
 2 wywiewniki sufitowe KU 100 o wydajności 30 m3/h
 kanał wywiewny  100 mm/ 125 mm
 wentylator kanałowy TD-350/125 firmy Venture Industries, z regulatorem prędkości, dane
elektryczne: 30 W, 230 V
 kanał wywiewny 125 mm włączony do istniejącego kanału murowanego
ciąg grawitacyjny G6
 kratka wywiewna podłączona do kanału murowanego, wyprowadzonego nad dach – zgodnie
z projektem architektury
Wytyczne wykonawcze wentylacji
 kanały okrągłe wykonać z blachy stalowej ocynkowanej ze szwem spiralnym SRP firmy
Lindab z uszczelnieniem z gumy EPDM
 nawiewniki i wywiewniki wyposażyć w przepustnice
 kanały prowadzić z lekkim spadkiem tak, aby umożliwić okresowe czyszczenie, mycie i
dezynfekcję kanału; w trakcie wykonania rozpatrzyć ewentualną konieczność zamontowania
otworów rewizyjnych
 wszystkie otwory wentylacyjne ( żaluzje, wywietrzaki, czerpnie) osłaniać siatką dla
uniemożliwienia przedostawania się owadów do wnętrza budynku
 załączanie ciągów wentylacyjnych: wentylatory – załączane ręcznie - indywidualnie, praca
ciągła z możliwością ustawienia czasu pracy włącznikiem czasowym
 w czasie przerw w pracy, wentylacja powinna załączać się co 1 godzinę i działać przez 10
minut
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SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne
Wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST dla Robót Budowlanych
4.

TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST dla Robót Budowlanych
4.2. Transport armatury i urządzeń
Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST dla Robót Budowlanych
5.2. Technologia i wymagania montażowe
Podpory punktów stałych należy mocować do stropów i ścian zewnętrznych. Punkty stałe
wykonać zgodnie z technologią producenta podpór. Punkty stałe na rurociągach poziomych i
pionowych zgodnie z PN. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonywać w tulejach
ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W
obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Należy też
zagwarantować, aby rury nie uległy uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych uderzeń bądź
wstrząsów. Na przewodach należy zamontować automatyczne odpowietrzniki umożliwiające
odpowietrzenie instalacji.
Przejścia przez oddzielenia przeciwpożarowe-granice stref pożarowych EI 120 należy
zabezpieczyć pożarowo uszczelnieniami o odporności ogniowej jak dany element budowlany.
Do przejścia przewodów stalowych przez ścianę można wykonać przy użyciu ogniochronnych
elastycznych mas uszczelniających np. typu CP 601s. Armatura metalowa powinna być objęta
elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST dla Robót Budowlanych
.
6.2. Odbiór, materiałów, elementów i urządzeń
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:
3) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
4) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
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Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i
sposób stosowania.
Przy odbiorze urządzeń i elementów należy:
- dokonać oględzin zewnętrznych,
- sprawdzić ręcznie, czy wirnik wentylatora nic ociera się o korpus obudowy,
- sprawdzić wymiary główne,
- sprawdzić sztywność konstrukcji,
- sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych przepustnic,
- sprawdzić wzrokowo szczelność połączeń i spawów.
6.3. Badania
Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu zamontowanych
urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem.
Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic i
kratek nawiewno-wyciągowych, uruchomić aparaturę automatycznej regulacji.
Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować:
- prawidłowość pracy silników elektrycznych,
- temperaturę łożysk wentylatorów (temperatura dopuszczalna 50°C),
- prawidłowość pracy nagrzewnic,
- prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji.
W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja urządzeń
wentylacyjnych powinna obejmować:
- pomiary wstępne przed regulacją,
- regulację sieci oraz elementów zakańczających,
- sprawdzenie wydajności i całkowitego spiętrzenia wentylatora,
- sprawdzenie liczby obrotów wentylatora,
- regulację mocy cieplnej nagrzewnicy,
- regulację układów automatycznego sterowania,
- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego,
- sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych,
- sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach.
Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie z pomiarów
i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. Wyniki badań i pomiarów
powinny być podpisane przez wykonawcę i inspektora nadzoru.
Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru
technicznego urządzeń.
6.4. Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót:
- odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: odcinki
kanałów przewidziane do obudowania oraz ich połączenia z innymi elementami,
- otwory w ścianach, stropach i dachach,
- nagrzewnice zamontowane w przewodach.
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania i montażu; protokół podpisuje kierownik
robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru.
6.5. Odbiory końcowe
Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu, przeprowadzeniu
prób i ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje się do
eksploatacji i osiąga zakładane parametry.
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć:
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dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami
dokonanymi w czasie 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 niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,
- instrukcje obsługi.
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na
podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz
prób.
-

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w ST dla Robót BudowlanychWymagania Ogólne
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet)
przy armaturze, urządzeniach i wyposażeniu.
Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZEROBÓT, który stanowi
odrębne opracowanie.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST dla Robót BudowlanychWymagania Ogólne.
8.2. Odbiór częściowy
Polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika Budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli
umowa taką formę przewiduje.
8.3. Odbiór ostateczny
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną z
uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badań
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podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne
dalsze postępowanie.
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robót,
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne),
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia (atesty,
aprobaty techniczne),
 Dziennik Budowy z wpisami końcowymi i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich
sporządzenia,
 protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych,
 protokóły odbiorców częściowych,
 świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń,
 instrukcje obsługi instalacji i urządzeń,
 instrukcje konserwacji i eksploatacji instalacji,
 oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją i ustalonymi
warunkamii przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną i sztuką
budowlaną oraz z Polskimi Normami.
8.4. Odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór ,,po okresie rękojmi”.
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny organizuje Zamawiający. Polega on na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
9.

ROZLICZENIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST dla Robót Budowlanych
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę.
Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie:
 robocizna wraz z jej kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
 koszty pośrednie i zysk,
 podatki obliczone zgodnie z obwiązującymi przepisami.
Cena wykonania robót (wewnątrz budynku) obejmuje:
 przygotowanie stanowiska roboczego
 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania
urządzeń i armatury,
 dostarczenie materiałów,
 przecinanie rur,
 założenie tulei ochronnych,
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przygotowanie podłoża,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, podpór,
ułożenie rur i kanałów wentylacyjnych wraz z armaturą oraz ich zamocowanie do podłoża,
montaż urządzeń, armatury, zaworów, manometrów itp.,
przeprowadzenie próby szczelności rurociągów,
oznaczenie rurociągów,
oznakowanie uzbrojenia,
rozruch ciągów instalacyjnych.

Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie akty prawne wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
wykonywanymi robotamii będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas
prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkichwymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania.
Jeżeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywołane są znaki towarowe, patenty,
pochodzenie użytych materiałów lub wyposażenia dopuszcza się zastosowanie towarów
równoważnych o parametrach nie gorszych.
10.1.

Normy.

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokątnym – Wymiary
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność
PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemysłowe. Wymiary
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej. Wymagania
PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Bezpieczeństwo
użytkowania. Wymagania i badania
PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne
10.2.

Inne dokumenty.

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane
rozporządzenia
DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane
rozporządzenia
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Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i
powiązane rozporządzenia
Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane
rozporządzenia
Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz.U.03.47.401rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r.
Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.
Dz.U.01.118.1263 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych
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