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I.

1.

DANE OGÓLNE
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Nazwa Inwestycji:

PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB PROWADZENIA PUNKTU
HANDLOWO-GASTRONOMICZNEGO (Z UWZGLĘDNIENIEM TOALET
OGÓLNODOSTĘPNYCH) ZREALIZOWANEJ W STANIE SUROWYM
OTWARTYM CZĘŚCI BUDYNKU „A” NA OBSZARZE CZĘŚCI
POŁUDNIOWEJ OGRODU BOTANICZNEGO W KIELCACH

Adres Inwestycji:

DZ. NR EW. 525/1 OBRĘB 0015
UL. JAGIELLOŃSKA 78, 25-734 KIELCE

Inwestor:

GEOPARK KIELCE

Adres Inwestora:

UL. DALESZYCKA 21
25-202 KIELCE

2.

Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robót objętych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z realizacją w/w inwestycji. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych poniżej.
Szczegółowy zakres wykonania instalacji wodno – kanalizacyjnej i wentylacji mechanicznej zawarto
w przedmiarze robót, który stanowi integralną część dokumentacji przetargowej.

3.

Informacje o terenie budowy

Projektowane instalacje objęte niniejszą specyfikacją wykonane zostaną w części budynku „A” na
obszarze części południowej Ogrodu Botanicznego w Kielcach, zlokalizowanym na dz. nr 525/1 obręb
0015 przy ul. Jagiellońskiej 78 w Kielcach.

3.1. Organizacja robót budowlanych
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym
w umowie na wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, wskaże oznaczone na planie instalacje i urządzenia naziemne i podziemne oraz
lokalizację i współrzędne punktów głównych – reperów, a także dostęp do wody, energii elektrycznej
i sposób odprowadzenia ścieków, Dziennik Budowy, Księgi Obmiarów, po 2 egz. Dokumentacji
Projektowych i 2 komplety ST
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany, w oparciu o opracowanie
stanowiące załącznik dokumentacji projektowej „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia” sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonej ilości tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez
cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę kontraktową.

3.2. Ochrona interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.
Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. lub znaki
geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy
przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania
od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora
nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w czasie trwania
budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót
budowlanych.

3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych,
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych
działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót związanych z powyższą
inwestycją oraz środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podano
w Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia stanowiącej osobne opracowanie
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić
lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
zwanego „planem bioz", na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 póz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47,
póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.

3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji
z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej.

4.

Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia

Poniżej wykazano nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:
45332200-5
Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7

Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45332300-6

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331200-8

Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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5.

Określenia podstawowe

Certyfikat zgodności -jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją
techniczną.
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z:
projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane (patrz też Rozdziały 2 i
3 niniejszej publikacji).
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a
także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do
użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.
Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na:
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu
zabytkowego),
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów),
d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń,
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających
zakryciu,
g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania
przemieszczeń i odkształceń.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających
do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych
podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV).
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)”
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót
dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykona-
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nego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy".
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem
końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną
przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. (szczegółowe omówienie słownika podano w pkt.
3.2. w Rozdziale 3).
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony
w przepisach).

II.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Poniżej opisano wymagania związane z wykonaniem instalacji wodno – kanalizacyjnej
i wentylacji mechanicznej.

1.

Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach
technicznych.
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji
robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat
zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty
pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.
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2.

Wymagania ogólne
warunkami dostaw,
i wyrobów

związane z przechowywaniem, transportem,
składowaniem i kontrolą jakości materiałów

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy.
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy
i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna
jest akceptacja inspektora nadzoru.

3.

Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach
technicznych.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do
wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

4.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu
budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów
budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub
elementów.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

5.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor
nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie
może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

III.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość robót. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz wymaganiami określonymi w szczegółowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. Powinien posiadać dokumenty
potwierdzające dopuszczenie go do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Utrzymanie
sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu.
W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest
akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano
możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
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IV.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą
określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość
transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym
w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub
urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Wszystkie materiały podczas transportu należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem.
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

1.

Transport poziomy

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują
uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń.
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

2.

Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych
w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia
z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) wymaga szczególnej staranności przy
realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów.

V.
1.

WYMAGANIA
BUDOWLANYCH

DOTYCZĄCE

WŁAŚCIWOŚCI

WYKONANIA

ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za
ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa błędu
popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru
materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących
się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty
występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które
maja wpływ na rozważany problem.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie
później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył
pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych
przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót odebranych protokołem końcowym
odbioru robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby wszystkie elementy robót
związane z wykonaniem prac podczas realizacji budowy były w zadawalającym stanie przez cały
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czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimś czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godz. po otrzymaniu
tego polecenia.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia
robót.

2.

Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu
organizacji placu budowy (bazy). Projekt składa się z części opisowej i graficznej.
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp.,
2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych,
3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i in.
4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych,
6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego,
7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego,
8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania
odpadów z placu budowy,
9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego.
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego,
2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w
razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
3) drogi dojazdowe,
4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a
także odprowadzenia ścieków,
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników
wodnych itp.

3.

Projekt organizacji budowy

Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji
budowy. Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały,
maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,
4) plany zatrudnienia
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,
6) instrukcje montażowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań.

4.

Czynności geodezyjne na budowie

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie
wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych
i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez inspektora nadzoru.

5.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.
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VI.
1.

KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do
obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarządzającemu realizacją umowy opracowania pt. Program zapewnienia jakości jeśli Inwestor
zgłosi taką potrzebę.
Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej.
l. Część ogólna określa
• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium
lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, ustawienia
mechanizmów sterujących, a także wy. ciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,
• sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarządzającemu realizacją umowy.
2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje:
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania,
• wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych,
• sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów,
• urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót,
• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach,
zostaną one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli Wykonawca dysponuje
własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedurę badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia
przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru może
wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.

2.

Pobieranie próbek

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.

3.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach
technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.
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Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości.

4.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc
w tych czynnościach.
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do
badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.

5.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
• dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik montażu,
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
• operaty geodezyjne,
• książkę obmiarów robót,
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty
techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych
organów.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis
będzie opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej wpisu. Zapisy będą czytelne, dokonane w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w Przedmiarach Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczające materiały do
wbudowania będą gromadzone i będą stanowiły załączniki do odbioru robót.
Do dokumentów budowy zalicza się także:
- protokół przekazania terenu,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

VII.
1.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót
powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności
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technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających
szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym
obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować
według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje
przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie
i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym
terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do
udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz
związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub
pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa
o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.
Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

2.

Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej
i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót
inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku.
Ilości które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach

3.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego ważne świadectwa.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie
przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót,
wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy.

4.

Czas przeprowadzenia obmiarów

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,
a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

VIII.
1.

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
Rodzaje odbiorów

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny
(pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: przewodów kominowych, instalacji
i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać umowa
o roboty budowlane.
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2.

Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na
ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór
taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.

Odbiór częściowy i odbiór etapowy

W zależności od wymagań Inwestora mogą odbywać się odbiory częściowe i etapowe.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan
surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę
postępu robót mogą być przedmiotem odbioru.
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje
się w czasie projektowania organizacji robót.
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.

4.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie
o wykonanie robót budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne czynności, które ma
przedsięwziąć Wykonawca.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego -w obecności inspektora
nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad
i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających
i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń
technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających. Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i
trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku
do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- Projekty Budowlane poszczególnych elementów robót,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających
i ulegających zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów,
- inwentaryzację powykonawczą,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

5.

Odbiór po okresie rękojmi

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po
okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,
b) protokołu odbioru końcowego obiektu,
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego
obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia
usunięcia tych wad,
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.
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6.

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz
ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

7.

Dokumentacja
urządzeń

powykonawcza,

instrukcje

eksploatacji

i konserwacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano
pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.:
1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót,
pozwolenie na użytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,
3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy,
4) dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony,
5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
7) wyniki badań, prób i sprawdzeń,
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego,
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
12) oświadczenie kierownika budowy o:
a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania
- ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla
materiałów i urządzeń,
14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),
15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych,
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba,
17) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do
dokumentacji powykonawczej.
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:
1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu)
2. Spis treści
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji
8. Instrukcje postępowania awaryjnego
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i
wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia
prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i
aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji.
Założenia do takiej instrukcji powinny być podane w projekcie technologicznym.

15

8.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i
porządku terenu budowy, a także –
w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości,
budynku lub lokalu,
2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
4) ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,
5) dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),
6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakości,
7) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem
zapewnienia jakości,
9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji
podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji,
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

IX.

ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane zgodnie z zawartą umową. Zasady
płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie
robót . Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopów, zabezpieczenie wykopów i in., a także
prace towarzyszące, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. będzie wliczona w cenę robót
podstawowych.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności
wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo".
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.
Szczegółowy zakres wykonania wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych
i wentylacji mechanicznej określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót.

X.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Jednostka autorska dokumentacji projektowej
Marcin Kamiński Bartosz Bojarowicz ARCHITEKCI s.c.
ul. Niska 5/21, 25-317 Kielce
Zestawienie dokumentacji projektowej
Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych
Przedmiar robót
Jednostka autorska specyfikacji technicznych
Marcin Kamiński Bartosz Bojarowicz ARCHITEKCI s.c.
ul. Niska 5/21, 25-317 Kielce
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Zestawienie specyfikacji technicznych
Specyfikacja techniczna – Część ogólna (ST-00 00 00)
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacje wodno - kanalizacyjne (ST-00 01 00)
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacje wentylacji mechanicznej (ST-00 02 00)
Autor powyższych specyfikacji: mgr inż. Paweł Śmiech
Ilość egzemplarzy dokumentacji, które Zamawiający przekazuje Wykonawcy
Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych
Specyfikacja techniczna
Przedmiar robót

szt.1
szt. 1
szt. 1
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nazwa Inwestycji:

PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB
PROWADZENIA PUNKTU HANDLOWOGASTRONOMICZNEGO (Z UWZGLĘDNIENIEM
TOALET OGÓLNODOSTĘPNYCH)
ZREALIZOWANEJ W STANIE SUROWYM
OTWARTYM CZĘŚCI BUDYNKU „A” NA
OBSZARZE CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ OGRODU
BOTANICZNEGO W KIELCACH

Wewnętrzne instalacje sanitarne:
- wodno – kanalizacyjna,
- centralne ogrzewanie,
- wentylacja mechaniczna,
Adres Inwestycji:

dz. nr ew. 525/1 obręb 0015
ul. Jagiellońska 78, 25-734 Kielce

Zamawiający:

GEOPARK KIELCE

Adres zamawiającego:

ul. Daleszycka 21
25-202 Kielce

Nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej:

ST-00.01.00

WEWNĘTRZNE INSTALACJE
INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej:

Marcin Kamiński Bartosz Bojarowicz ARCHITEKCI s.c.
ul. Niska 5/21, 25-317 Kielce
Autor specyfikacji:

mgr inż. Paweł Śmiech

Data opracowania:

Luty 2019 r.
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1.

WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z budową wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji
sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacje.

1.3.1.

Roboty montażowe instalacji wodno – kanalizacyjnej

1. rury wielowarstwowe z warstwą aluminium typ PE-RT 16 x 2,0 mm,
2. rury wielowarstwowe z warstwą aluminium typ PE-RT 20 x 2,25 mm,
3. rury wielowarstwowe z warstwą aluminium typ PE-RT 25 x 2,5 mm,
4. rury wielowarstwowe z warstwą aluminium typ PE-RT 32 x 3,0 mm,
5. umywalka pojedyncza porcelanowa dla osób niepełnosprawnych, profilowana,
6. umywalka pojedyncza porcelanowa,
7. baterie umywalkowe stojące,
8. zlew ze stali nierdzewnej,
9. baterie zlewozmywakowe,
10. miska ustępowa, porcelanowa, zawieszana,
11. ustęp dla niepełnosprawnych (zawieszany),
12. pisuary porcelanowe,
13. zawory wodne mosiężne ze złączką do węża o śr. nominalnej 15 mm
14. zawory odcinające DN15,
15. zawory odcinające DN25,
16. wodomierze skrzydełkowe,
17.elektryczne zbiornikowe podgrzewacze wody o poj. 50l, elektryczne podgrzewacze wody
podumywalkowe o poj. 10l,
18. rurociągi kanalizacyjne z PVC Ø160,
19. rurociągi kanalizacyjne z PVC Ø110,
20. rurociągi kanalizacyjne z PVC Ø75,
21. rurociągi kanalizacyjne z PVC Ø50,
22. wpust ściekowy poziomy DN100, ruszt ze stali nierdzewnej
23. zawory napowietrzające podtynkowe DN50/75, przepustowość 13 l/s,
24. podblatowe łapacze tłuszczu.

2.

Określenia podstawowe
2.1.

Instalacja wodociągowa

Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do
zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone
w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez
ludzi.

2.1.1.

Woda do spożycia przez ludzi

Woda spełniająca wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu [13]
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2.1.2.

Instalacja wodociągowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za
zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za pomocą, którego jest pobierana woda z tego ujęcia.

2.1.3.

Instalacja wodociągowa wody ciepłej

Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia
do przygotowania ciepłej wody.

Ciśnienie robocze instalacji, proi,
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, ppróbne
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.

Ciśnienie nominalne PN
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia
równej 20°C.

Temperatura robocza, trob
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w
żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody
ciepłej 60 °C.

Średnica nominalna (DN lub dn)
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.

Nominalna grubość ścianki rury (en)
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości
ścianki rury wyrażonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną z geometrią
rur.

Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą
stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki.

Temperatura awaryjna, ta - dla instalacji wykonanej
sztucznego

z przewodów z tworzywa

Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może
wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i
zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być
przekroczona w żadnym jej punkcie.

2.2.

Instalacja kanalizacyjna

Zespół połączonych ze sobą elementów służących do odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego
i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika.
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2.3.

Instalacja kanalizacyjna ściekowa

Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II.

3.

MATERIAŁY
3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II.

3.2. Rury instalacyjne Instalacja wody
Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur z wielowarstwowych z wkładką aluminiową typ PE-RT,
łączonych na wcisk, a z armaturą poprzez złączki przejściowe gwintowane. Instalację hydrantową
wykonać z rur stalowych ocynkowanych typ TWT2 łączonych przez typowe łączniki z żeliwa
ciągliwego z uszczelnieniem sznurem konopnym i szczeliwem mineralnym.

3.3. Izolacja przewodów wodociągowych
Instalację wody zimnej należy izolować przeciwwilgociowo otulinami ze spienionego polipropylenu o
grubości min. 8 mm. Natomiast przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej izolować termicznie otulinami ze
spienionego polipropylenu o grubości min. 20 mm, grubości izolacji dla poszczególnych średnic
podano poniżej.
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste, nieuszkodzone.
Powierzchnia na której jest wykonana izolacja cieplna powinna być także czysta i sucha. Izolacja
powinna być wykonana w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie się ognia.
Przewody instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej w części ogrzewanej budynku izolować
termicznie otulinami ze pienionego polietylenu grubościami jak niżej:

Średnica zewnętrzna w mm

Grubość izolacji w mm λ = 0,035 W/ (m x oK)

16

20

20

20

25

20

32

30

40

30

UWAGA:
Instalacja prowadzona w przegrodach budowalnych tj. bruzdach ściennych, pod tynkiem lub
zabudowach ściennych może być pomniejszona o połowę. Dla instalacji prowadzonej w posadce i pod
tynkiem należy stosować otulinę z polietylenowej pianki o strukturze zamkniętokomórkowej,
z wytrzymałą powłoką z polietylenu dostosowanej do zabudowy mokrej.

3.4. Armatura odcinająca
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (cieśninie, temperatura) instalacji w której jest
zainstalowana. Armaturę w instalacjach wodociągowych należy montować w miejscach dostępnych,
umożliwiających personelowi eksploatacyjną obsługę i konserwację.
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy
użyciu odpowiednich wsporników. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody
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powinien być podłączony z lewej strony. Oś armatury czerpanej ściennej powinna się pokrywać
z osią symetrii przyboru.
W przypadku montażu baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne,
ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem armatury.

3.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Instalację kanalizacji sanitarnej i technologicznej wykonać z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych
łączonych na wcisk o uszczelnieniu uszczelką gumową.
Przyjęto następujące zasady prowadzenia kanalizacji sanitarnej
- poziomy kanalizacyjne - po ścianach piwnic z podłączeniem do istniejących poziomów
prowadzonych pod posadzką piwnicy.
- piony kanalizacyjne - w bruzdach lub po wierzchu ścian z obudową
- podejścia do przyborów - w bruzdach
Poziomy prowadzone w budynku mocować do ścian przy pomocy uchwytów co min 2,0 m. Piony
kanalizacyjne należy mocować do ścian za pomocą uchwytów stosując minimum 2 uchwyty na
kondygnację. Na pionach należy zamontować czyszczaki kanalizacyjne zapewniając dla nich dostęp
przez obudowę przy pomocy drzwiczek rewizyjnych, o wym. min 0,2 x 0,2 m.
Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w tulejach. Przy przejściach kanalizacją przez stropy
stosować przepusty instalacyjne. Odpowietrzenie kanalizacji wykonać przez rury wywiewne
wyprowadzone nad dach. Część pionów zakończyć zaworami napowietrzającymi. Montowane
przybory i urządzenia sanitarne łączone z kanalizacją należy wyposażyć w indywidualne syfony.
Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność zasysania wody z syfonu
podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń.
- Umywalki należy umocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe
użytkowanie przyborów.
- Zlewy należy umieszczać na wysokości 0,5 ÷ 0,6 m w pomieszczeniach porządkowych,
w pozostałych na wysokości 0,75 ÷ 0,8 m nad podłogą licząc od górnej krawędzi miski zlewu.
- Pisuary należy umieszczać na wysokości 0,65 m nad podłogą licząc od krawędzi pisuaru.
Prace montażowe wykonać wg projektu wykonawczego instalacji wod-kan i c.w.u.

3.6. Biały montaż
Rodzaj i typ armatury czerpalnej wraz z przyborami sanitarnymi należy ustalić z Generalnym
Wykonawcą na etapie wykonawstwa robót.

3.6.1.

Armatura.

W zestawach zastosowano zawory kulowe i zwrotne z króćcami gwintowanymi. Zawory zwrotne wraz
z manometrem do pomiaru ciśnienia montowane są po stronie tłocznej zestawu.

3.6.2.

Rama.

Rama nośna i kolektory zestawu standardowo wykonane są ze stali nierdzewnej. Rama wsparta jest
na wibroizolatorach.

3.6.3.

Przetwornica częstotliwości.

Do sterowania pracą pompy zastosowano przetwornice częstotliwości. Przetwornica zamontowana
jest na kolektorze tłocznym pompy.

3.7. Składowanie materiałów
3.7.1.
Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C.
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki
można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10
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cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie
powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być
składowane odrębnie.
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami
drewnianymi.

3.7.2.

Składowanie przyborów i urządzeń

Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w magazynach
zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w
magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0°C.

3.7.3.

Pozostałe

Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy należy składować w suchym,
zamkniętym magazynie.

4.

SPRZĘT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt III.

4.2. Sprzęt do wykonania instalacji wodociągowej
W przypadku stosowania rur wielowarstwowych PE-RT w systemie zaciskowym, wszystkie
złącza należy wykonać za pomocą sprzętu dostosowanego do systemu producenta rur. Prace te
może wykonywać przeszkolony personel posiadający zaświadczenie producenta rur
o przeprowadzonym szkoleniu w zakresie stosowanego systemu.

5.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt IV.

6.

WYKONANIE ROBÓT
6.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt V.

6.2. Roboty montażowe
Roboty montażowe wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” wydane przez COBRTI INSTAL Warszawa, lipiec 2003
r. Zeszyt 7.

7.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VI.

7.2. Kontrola, pomiary i badania
7.2.1.

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów zapraw.
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7.2.2.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
A)
badanie odchylenia osi instalacji,
B)
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
C)
badanie odchylenia spadku kolektora ściekowego,
D)
sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
E)
sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

7.2.3.

Próba szczelności

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót budowlanych
wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed
całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy
przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. Badanie szczelności
powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. Podczas
badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość
ciśnienia próbnego.
Przygotowanie do badanie szczelności wodą zimną
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu,
powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej
temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty.
Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem
ciśnienia roboczego. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać
starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie
występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania
szczelności.
Przebieg badania szczelności wodą zimną
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie
o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyższym.
Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania, szczelności, kontrolując jego wartość w
najniższym punkcie instalacji. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora
krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów. Co najmniej trzy godziny przed i podczas
badania, temperatura otoczeniu powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna
przekraczać -L 3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelności
wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym
było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część
instalacji, która była objęta badaniem szczelności.

8.

KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy
inwestorem i wykonawcą, z tym że powinny one objąć co najmniej:
- badanie szczelności
- zabezpieczenie instalacji wody zimnej i cieplej przed przekroczeniem granicznych wartości
ciśnienia i temperatury
- zabezpieczenie przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacjach
oraz zamianami skracającymi trwałość instalacji
- zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych
Podczas badań odbiorczych należy wykonać pomiary:
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- temperatury wody za pomocą termometrów z dokładnością odczytu 0,5 K. Dopuszcza się
dokonanie pomiaru za pomocą termometrów dotykowych
- spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych z dokładnością
odczytu 10 Pa.

8.1. Badanie odbiorcze szczelności instalacji
Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd, zasypaniem wykopów
oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Badanie szczelności instalacji powinno być przeprowadzone wodą w temperaturze powyżej 0oC.
W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w
czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione w ramach odbiorów częściowych.
Po napełnieniu instalacji /wody zimnej i ciepłej/ wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać
starannego przeglądu instalacji zwracając szczególną uwagę na połączenia przewodów i armatury czy
są szczelne.
Po stwierdzeniu szczelności należy instalacje poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą
ręcznej pompki lub agregatu pompowego przystosowanego do wykonania prób ciśnieniowych.
Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia
roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów.
Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku
ciśnienia. Po przeprowadzonej próbie szczelności sporządzić protokół badania określający
ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie. Instalacje ciepłej wody i cyrkulacji po
pozytywnym badaniu szczelności wodą zimna poddać badaniu szczelności ciepłą wodą o
temperaturze 60oC przy ciśnieniu roboczym. Podczas badania szczelności ciepłą wodą sprawdzić
zachowanie się punktów stałych i przesuwnych oraz wydłużeń termicznych rurociągów.
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom:
- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji należy sprawdzić na szczelność w
czasie swobodnego przepływu przez nie wody
- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na
szczelność po napełnieniu ich wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez
oględziny

8.2. Badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody
ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia
i temperatury

Wykonać zgodnie z PN-B-10700.
Po przeprowadzeniu badań sporządzić protokół zawierający wyniki badań.

8.3. Badania efektów regulacji instalacji wodociągowej ciepłej wody

Badanie to polega na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody
cieplej, po czasie dłuższym niż jedna minuta, wypływa woda ciepła o temperaturze w granicach od
55oC do 60oC. Po przeprowadzeniu badań sporządzić protokół zawierający wyniki badań.

8.4. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia
jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi
trwałość instalacji

Badanie to należy przeprowadzić sprawdzając zgodność następujących wartości stężeń i
wskaźników dla instalacji wykonanej z rur stalowych ocynkowanych:
- zasadowość ogólna
- stężenie jonów wapniowych
- stężenie jonów chlorkowych
- stężenie jonów siarczanowych
- stężenie jonów azotanowych
- stężenie jonów miedzi
- wskaźnik S1
- wskaźnik S3
Wartości te powinny być zgodne z tabelą 15 zawartą w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji wodociągowych” wydanych przez COBRTI INSTAL lipiec 2003 r.
Z przeprowadzonych badań sporządzić protokół zawierający wyniki badań.
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8.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed
możliwością przepływów zwrotnych

Wykonuje się gdy uzupełnianie wody w instalacjach np. grzewczej dokonywane jest z
instalacji wodociągowej – ujęte jest w projekcie technologicznym kotłowni
Badania i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociągowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL z lipca 2003 r

9.

ODBIÓR ROBÓT
9.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.

9.2. Odbiór techniczny wstępny
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu.
Przedłożone dokumenty:
1. wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych.
2. protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych

10.

PRZEPISY I NORMY

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Jednolity tekst Dz.U.13. poz. 1409, Zmiany:
Dz.U.14 poz. 40 art.57, Dz.U.14 poz. 768 art.1, Dz.U.14 poz. 822. art.3, Dz.U.14 poz. 1133
art.3, Dz.U.14.1200 art.43, Dz.U.15.200 art.2, Dz.U.15.443 art.1, Dz.U.15.528 art.1, Dz.U.15
poz. 774, art.5, Dz.U.15 poz. 1165 art.29, Dz.U.15 poz. 1265 art.2 i 29, Dz.U.15 poz. 1777
art.38, Dz.U.15 poz. 1549 art.2, Dz.U.15 poz. 1642 art.3
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 15 poz. 1422 art. 7
ust. 2 pkt. 1
[4] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 14 poz. 883, zmiany Dz.U. 15
poz. 1165 art. 1
[5]
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.12.2015 r. w sprawie próbek wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym dz.U. 15 poz.
2332 art. 27 ust. 1
[6]
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych Dz.U. 15 poz. 2342 art. 15
ust. 6
[7]
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania Dz.U. 14 poz. 1040 art. 9
ust. 6
[8]
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać
zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska.
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła
porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz.
58)
[9]
Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.12 poz. 462 art. 34, ust.
6 pkt. 1. Zmiany: Dz.U.13 poz. 762 par.1, Dz.U.15 poz.1554 par. 1
[9a] Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów Dz.U. 14 poz. 712
[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 130/04 poz. 1389
11]
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
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[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. 108/02 poz. 953 Zmiany: Dz.U.198/04 poz.
2042, Dz.U.15 poz. 1775 par. 1
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 15 poz. 139)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi Dz.U. 15 poz. 1989
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 109/10
poz. 719
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 169/03 poz. 1650, zmiany Dz.U. 49/07
poz.. 330 par. 1, Dz.U. 108/08 poz. 690 par. 1, Dz.U. 173/11 poz. 1034 par. 1
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U.120/03
poz. 1126 art. 21a ust. 4
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 47/03 poz. 401

PN-EN 1333:2008
PN-EN-ISO 22391-1/2010
PN-EN-ISO 22391-2/2010
PN-EN-ISO 22391-2/2010
PN-EN 1452-1:2010
PN-EN 1452-2:2010
PN-EN 1452-3:2010
PN-EN 1452-4:2010
PN-EN 1452-5:2010
PN-EN ISO 6708:1998
PN-ISO 7-1:2005
PN-ISO 228-1:2005
PN-ISO 4064-2:2014-09
PN-B-10720:1998
PN-EN 1717:2003
PN-B-02151.02:1987
PN-B-02151.03:2015-10
PN-B-01706:1992

Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody ciepłej i zimnej -- Polietylen o podwyższonej odporności
termicznej (PE-RT) -- Część 1: Postanowienia ogólne
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody ciepłej i zimnej -- Polietylen o podwyższonej odporności
termicznej (PE-RT) -- Część 2: Rury
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody ciepłej i zimnej -- Polietylen o podwyższonej odporności
termicznej (PE-RT) -- Część 3: Kształtki
Systemy
przewodów
z
tworzyw
sztucznych.
Systemy
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
przesyłania wody. Wymagania ogólne
Systemy
przewodów
z
tworzyw
sztucznych.
Systemy
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
przesyłania wody. Rury
Systemy
przewodów
z
tworzyw
sztucznych.
Systemy
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
przesyłania wody. Kształtki
Systemy
przewodów
z
tworzyw
sztucznych.
Systemy
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze
Systemy
przewodów
z
tworzyw
sztucznych.
Systemy
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie
Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru
nominalnego)
Gwinty
rurowe
połączeń
ze
szczelnością
uzyskiwaną
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
Wodomierze do wody pitnej zimnej i gorącej. Wymagania
instalacyjne
Wodociągi – Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach
wodociągowych – Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń
w budynkach.
Dopuszczalne
wartości
poziomu
dźwięku
w pomieszczeniach
Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród
w budynkach i elementów budowlanych
Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu (w zakresie
pkt 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-2.4.5; 3.1.1-3.1.3; 3.1.5; 3.1.7; 3.2.2; 3.2.3;
3.3; 4.1; 4.2 i 4.4-4.6)
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PN-EN-1717:2003
PN-B-01707:1992
PN-EN 12056-1:2002
PN-EN 12056-2:2002
PN-EN 12056-3:2002
PN-EN 12056-5:2002
PN-EN 1610:2002 PN-EN
1610:2002/Ap1:2007
PN-B-10735:1992
PN-H-97080-06:1984
PN-H-74200:1998
ISO 10508:1995
PN-EN 806-1:2004
PN-EN 1717:2003
PN-EN 12502-3:2005

prEN 12731

Z AT/97-O l-005

ZAT/99-02-013

COBRTI INSTAL
COBRTI INSTAL

11.

Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń
zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.
Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu (w zakresie
pkt 4.2.2 z wyjątkiem odwołania do pkt 3.5)
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 1:
Postanowienia ogólne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5)
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia (w
zakresie pkt 4-6)
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia (w
zakresie pkt 4-7)
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5:
Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji.
Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności
korozyjnej środowisk
Rury stalowe ze szwem, gwintowane
Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems
Wymagania
dotyczące
instalacji
wodociągowych
(wewnętrznych). Część l: Wymagania ogólne
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń
zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny
Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- Wytyczne do
oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i
magazynowania wody -- Część 3: Czynniki oddziałujące na
materiały żelazne cynkowane zanurzeniowo
Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated poly
(vinyl chloride) (P Plastics piping systems for hot and cold water Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) part: l, 2, 3, 5, 7 C-C) part:
l, 2, 3, 5, 7
Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) i elementy łączące
w rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek
Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa,
1997 r.
Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki
z tworzyw termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej
i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczące zakresu
stosowania, wymagań i badań. Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec
1999 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych.
Zeszyt 7
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.
Zeszyt 12

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono w ST S00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt IX.
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1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z budową wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wyciągowej.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wentylacji mechanicznej. Niniejsza specyfikacja
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
a. montaż kanałów wentylacyjnych
b. montaż wyrzutni dachowych, czerpni ściennych central wentylacyjnych, klap p.poż.,
c. badania instalacji,
d. regulacja działania instalacji

1.3.1.

Roboty montażowe instalacji wentylacji mechanicznej

1. przewody wentylacyjne z bl. stalowej, prostokątnej, o śr. do 1000 mm - udział kształtek do 55 %,
2. przewody wentylacyjne z bl. stalowej, prostokątnej, o śr. do 1400 mm - udział kształtek do 55 %,
3. przewody wentylacyjne z bl. stalowej, prostokątnej, o śr. do 1800 mm - udział kształtek do 55 %,
4. przewody wentylacyjne z bl. stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %,
5. przewody wentylacyjne z bl. stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 %,
6. przewody wentylacyjne z bl. stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 400 mm - udział kształtek do 55 %,
7. przewody went. z bl. aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %,
8. podstawy dachowe,
9. wyrzutnie dachowe,
10. czerpnie ścienne,
11. przepustnice,
12. wentylatory,
13. kratki wentylacyjne,
14. anemostaty sufitowe,
15. centrale wentylacyjne,
16. osuszacze powietrza
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2.

Określenia podstawowe – definicje

Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza
zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego
Wentylacja mechaniczna
Wentylacja będąca wynikiem działania
wprowadzających powietrze w ruch

urządzeń

mechanicznych

lub

strumieniowych,

Instalacja wentylacji
Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzenia
powietrza
Rozdział powietrza w pomieszczeniu
Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewni-ków, w
celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany powietrza, ciśnienia,
czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie
przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów
Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku
wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza
Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury
Nawilżanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci
Wentylator
Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch
Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych
Odzyskiwanie ciepła lub/i wilgoci
Wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z procesów technologicznych lub zawartej w powietrzu
wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło lub/i wilgoć przez instalację
wentylacyjną
Czerpnia wentylacyjna
Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne
Wyrzutnia wentylacyjna
Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz
Filtr powietrza
Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych
Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza
Osuszacz powietrza
Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu
Przewód wentylacyjny
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Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez
którą przepływa powietrze
Przepustnica
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na
zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu
Tłumik hałasu
Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenie hałasu
przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów
Nawiewnik
Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik
Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni

Ogólne wymagania dotyczące robót

3.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II.

4.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II.

Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
4.1.

Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach
wentylacyjnych

Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów
urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.
Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń
powłok ochronnych. Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. Należy zapewnić
łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. Urządzenia i elementy wentylacyjne
powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia i elementy instalacji
wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4.2.

Przewody wentylacyjne

Materiały
Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów:
a. blacha lub taśma stalowa ocynkowana;
b. blacha lub taśma stalowa aluminiowa;
c. blacha stalowa odporna na korozję lub kwasoodporna;
d. blacha cynkowa;
e. inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi.

Wykonanie
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Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć
ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym
powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelność przewodów
wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodów
prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. Połączenia
przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002.
Montaż przewodów
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. Przejścia przewodów przez przegrody budynku
należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów
zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny
być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane
w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. Izolacje cieplne przewodów powinny
mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna
być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie
wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwą chroniącą przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozje w
miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być
ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci
przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność
konstrukcji. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia
wynikające z ciężarów:
a) przewodów;
b) materiału izolacyjnego;
c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np.
tłumików, przepustnic itp.;
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń;
c) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub
konserwacji.
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę
powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. Elementy zamocowania podpór
lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co
najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia.
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem
obliczeniowego obciążenia.
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami
elementów pionowych.
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod
wpływem obliczeniowego obciążenia.
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W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub
podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych.
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła
drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych
lub wibroizolatorów.
Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów
instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób.
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak
również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych.
Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane,
aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o
przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym.
Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do
czyszczenia.
Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które
mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących.
Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach
rewizyjnych.
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać.
W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować
zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o
większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, lub otwory rewizyjne.
W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary
powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary
otworu rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza
krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony.
Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach
urządzeń:
a) przepustnice (z dwóch stron);
b) klapy pożarowe (z jednej strony);
c) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron);
d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony);
e) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron);
f) filtry (z dwóch stron);
g) wentylatory przewodowe (z dwóch stron);
h) urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron);
i) urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron).
Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu
oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). .Jeżeli projekt nie przewiduje
inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o
kącie większym niż 45 °, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie
powinna być większa niż 10 m. W poziomych przewodach odprowadzających powietrze z okapów
kuchni zawodowych należy stosować otwory rewizyjne w odstępach nie większych niż 6 m.
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4.3.

Centrale wentylacyjne

4.3.1. Prace przygotowawcze
-konstrukcje wsporcze powinny być wykonane przed ustawieniem central,
- miejsca, w których mają być ustawione lub zawieszone elementy wyposażenia instalacji powinny być
otynkowane.

4.3.2. Posadowienie central
Centrala powinna być usytuowana w miejscu posadowienia w sposób umożliwiający podłączenie
instalacji (kanały wentylacyjne, rurociągi, tory kablowe) dla prowadzenia sprawnego montażu,
eksploatacji i serwisu central należy zachować minimalne odległości między stroną obsługi
a istniejącymi w miejscu montażu stałymi elementami zabudowy (podpory, rurociągi itp.).
Dla central w wersji stojącej (komory wentylatorów ponad sobą) należy zachować przestrzeń
obsługową o szerokości centrali „B”
powiększonej o 150 mm.
Dla central w wersji leżącej (komory wentylatorów obok siebie) należy zachować przestrzeń
obsługową z obu stron centrali, o połowie szerokości centrali „B” powiększonej o 150 mm.
Dla central krzyżowych z wymiennikami regeneracyjnymi nieobrotowymi należy przestrzeń obsługową
w polach stanowiących różnicę pomiędzy polem prostokąta opisanego na krzyżu centrali a krzyżem
centrali.
Po wypoziomowaniu, przed zakotwieniem centrali na miejscu posadowienia należy skręcić i ze sobą
poszczególne bloki central w kolejności zgodnej z rysunkiem gabarytowym załączonym
w dokumentach centrali. Miejsca styku profili szkieletów bloków, przed skróceniem należy okleić
uszczelką gumowa dostarczaną razem z centralą.

4.3.3. Podłączenie central wentylacyjnych
4.3.3.1. Podłączenia przewodów wentylacyjnych z centralą
Przewody wentylacyjne należy łączyć z centralą za pośrednictwem połączeń elastycznych
zapobiegających przenoszeniu się drgań i eliminujących niewielkie odchyłki współosiowości kanału
i okna wylotowego centrali. Połączenia elastyczne zakończone są kołnierzami uzbrojonymi
w uszczelkę .Kołnierze połączeń i kanałów wentylacyjnych należy skręcić za pomocą śrub
w narożnikach. W przypadku większych przekrojów należy zastosować dodatkowe zapinki na profilach
kołnierzy nie wchodzące w zakres dostawy. Prawidłowe funkcjonowanie połączenia elastycznego jest
zapewnione po rozciągnięciu rękawa na długości ok.150 mm. Połączenia elastyczne wyposażone są
w przewody uziemiające, łączące masę budowy centrali z masa sieci wentylacyjnej. Kanały
podłączone do centrali muszą być podparte lub podwieszone na własnych elementach wsporczych.
Sposób prowadzenia kanałów wraz z kształtkami powinien eliminować możliwość wzrostu poziomu
hałasu w instalacji wentylacyjnej. W centralach podwieszanych połączenia elastyczne należy
mocować do przepustnicy za pomocą 4-ch śrub M8. Do kołnierzy przepustnicy i połączenia
elastycznego mocować przewód uziemiający.

4.3.3.2.

Podłączenie nagrzewnic i chłodnic

Podłączenie wymienników powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed występowaniem
naprężeń mogących spowodować uszkodzenia mechaniczne lub nieszczelności. W zależności od
warunków lokalnych należy zastosować kompensację w układzie rurociągów na zasilaniu i powrocie
w celu zniwelowania rozszerzalności wzdłużnej rurociągów. W trakcie montażu instalacji zasilającej do
wymienników posiadających przyłącze gwintowane, króciec wymiennika należy kontrować
dodatkowym kluczem. Zastosowany sposób podłączeń wymienników z instalacja zasilająca powinien
umożliwiać łatwy demontaż rurociągów w celu bezkolizyjnego wyjęcia wymiennika z centrali, w trakcie
prowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych.

4.3.3.3.

Podłączenia elektryczne

Podłączenia elektryczne elementów wyposażenia central powinny być wykonane przez osobę
o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposób zgodny z odpowiednimi
normami i przepisami obowiązującymi na terenie kraju, w którym zamontowane jest urządzenie. Przed
przystąpieniem do podłączania należy sprawdzić czy napięcie robocze, częstotliwość i
zabezpieczenia są zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urządzeń. Jeśli występują
niezgodności, urządzeń nie należy podłączać. W przypadku użycia długich połączeń kablowych
należy sprawdzić przekroje użytych przewodów.
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Centrale sekcyjne
Silnik wentylatora zasilany jest prądem o napięciu 3x400V/50Hz. Podłączenie należy realizować
poprzez zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe odpowiednie dla prądu znamionowego
zastosowanego typu silnika. Silnik posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem w postaci
zamontowanych wewnątrz uzwojeń trzech, połączonych szeregowo termistorowych zabezpieczeń
PTC.
Termistory należy podłączyć do elektronicznego przekaźnika pomiarowego sprawującego nadzór nad
temperatura uzwojeń.
Przed przystąpieniem do podłączenia zasilania należy sprawdzić zgodność zamieszczonych
schematów z danymi zawartymi na tabliczce znamionowej silnika oraz w DTR silnika. Dla zapewnienia
bezpiecznej obsługi urządzenia na zewnątrz sekcji wentylatorowej musi być zamontowany wyłącznik
serwisowy odcinający dopływ prądu do silnika wentylatora podczas prac serwisowych. Rozłączenie
obwodu zasilania powinno odbywać się w stanie beznapięciowym.
Przed otwarciem drzwi lub płyty inspekcyjnej sekcji wentylatorowej (awaria, konserwacja, serwis)
należy odłączyć wszystkie elektryczne obwody zasilające.

4.3.3.4.

Automatyka

Kompletna automatyka, która powinna być integralna częścią każdej instalacji wentylacyjnej
i klimatyzacyjnej umożliwia płynny przebieg pracy urządzenia, Automatyczna regulacja sterowania
i zabezpieczeń w zakresie obróbki powietrza, które spełniają zestawy funkcjonalne central są
realizowane poprzez systemy automatyki, Cała automatyka funkcjonalna central montowana jest
fabrycznie. Opis i działanie central podano w części opisowej projektu instalacji wentylacji
mechanicznej.

4.3.4. Przygotowanie centrali do rozruchu
Rozruch centrali przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi być przeprowadzony
wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montażowo rozruchowej. Przed rozruchem należy starannie wykonać ważne czynności przygotowawcze. Przede
wszystkim należy sprawdzić czy:
- wszystkie urządzenia wentylacyjne są zainstalowane i podłączone do sieci wentylacyjnej,
- odbiorniki energii elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy,
- zamontowane są syfony i instalacja odpływu skroplin z tac ociekowych,
- wszystkie elementy automatyki są zainstalowane i okablowane,

4.3.4.1.

Instalacja elektryczna

Na podstawie posiadanych schematów elektrycznych zainstalowanych elementów i podzespołów
należy sprawdzić prawidłowość podłączenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczeń
wszystkich odbiorników energii elektrycznej.

4.3.4.2.

Filtry kieszeniowe

Usunąć folię zabezpieczającą filtry. Sprawdzić stan filtrów, ich szczelność i zamocowanie
w prowadnicach. Sprawdzić nastawy presostatów różnicowych określających dopuszczalny końcowy
spadek ciśnienia statycznego max 250Pa.

4.3.4.3.

Wymiennik do odzysku ciepła

Wymiennik obrotowy - sprawdzić stan otworów (zanieczyszczenia, uszkodzenia mechaniczne),
sprawdzić podłączenia elektryczne, kierunek obrotów i naciąg pasków klinowych.

4.3.4.4.

Zespół wentylatorowy

Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa wymaga dokładnych oględzin. Po usunięciu
zabezpieczeń transportowych należy sprawdzić, czy w otoczeniu wentylatora nie znajdują się żadne
przedmioty, które mogłyby być wessane do wirnika po jego uruchomieniu.
Należy sprawdzić, czy wirnik obraca się swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po
wykonaniu podłączenia elektrycznego należy sprawdzić:
- podłączenie silnika (napięcie sieci powinno odpowiadać napięciu na tabliczce znamionowej silnika),
- sprawdzić prawidłowość podłączenia przewodu uziemiającego,
- przewody zasilające znajdujące się wewnątrz sekcji wentylatorowej powinny być oddalone od
wszystkich ruchomych elementów napędu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do przewodów
elektrycznych,
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- sprawdzić kierunek obrotów wentylatora -musi być zgodny z kierunkiem wskazań strzałki
umieszczonej na obudowie wentylatora.
Po wykonaniu powyższych czynności sprawdzających należy zamknąć wszystkie płyty rewizyjne
urządzenia.

4.4.

Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością
ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Nawiewników nie
powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. Przewód
łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą,
bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników
z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów,
stosować przewodów dłuższych niż 4 m.
Jeśli umożliwiają to warunki budowlane: długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D,
prowadzającego powietrze do nawiewnika powinna wynosić: L > 3D;przesunięcie (s) osi nawiewnika
w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony jest przewód o średnicy D,
doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić: s < L/8.
Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę,
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. Nawiewniki i
wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. Nawiewniki i
wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.

4.5.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem
warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. Otwory wlotowe
czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych
gryzoni, ptaków, liści itp.. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób
zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach.

4.6.

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w
element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy
napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu
w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę
położenia łopat w pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie
położenia otwartego i zamkniętego. Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej
powinna odpowiadać co najmniej klasie l wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. Szczelność
obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN
1751.

4.7.

Tłumiki hałasu

Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierającym: kierunek przepływu powietrza, - wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra t).
W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) tłumiki
należy montować w przewodach wentylacyjnych jak najbliżej przegrody akustycznej (ściana, strop)
oddzielającej to pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego. Odcinek przewodu pomiędzy
tłumikiem a przegrodą powinien być zaizolowany akustycznie.
Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych.

4.8.

Wentylator kanałowy

Wentylator przeznaczony do wszelkiego rodzaju wentylacji nawiewnej i wywiewnej.

37

Obudowa i wirnik wykonane z tworzywa sztucznego.
Qmax - 250 m3/h
Ps - 100 Pa
U - 230 V
P - 20 W
Imax - 0,09 A
nmax - 1590 obr./min
Lwa – 24 dB (A)
Wentylator należy wyposażyć w pięciostopniowy regulator transformatorowy, jednofazowy
U - 230 V; Imax - 1,5 A.

Składowanie materiałów

5.

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub
pojedynczych rur.

SPRZĘT

6.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt III.

TRANSPORT

7.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt IV.

WYKONANIE ROBÓT

8.

Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt V.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

9.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VI.

10. ODBIÓR ROBÓT
10.1.
Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.

10.2.

Odbiór techniczny wstępny

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu.

11.

PRZEPISY I NORMY
[1]
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Jednolity tekst Dz.U.13. poz. 1409, Zmiany:
Dz.U.14 poz. 40 art.57, Dz.U.14 poz. 768 art.1, Dz.U.14 poz. 822. art.3, Dz.U.14 poz. 1133 art.3,
Dz.U.14.1200 art.43, Dz.U.15.200 art.2, Dz.U.15.443 art.1, Dz.U.15.528 art.1, Dz.U.15 poz. 774, art.5,
Dz.U.15 poz. 1165 art.29, Dz.U.15 poz. 1265 art.2 i 29, Dz.U.15 poz. 1777 art.38, Dz.U.15 poz. 1549
art.2, Dz.U.15 poz. 1642 art.3
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[2]
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 15 poz. 1422 art. 7 ust. 2
pkt. 1
PN-EN 1505:2001
PN-EN 1506:2001
PN-EN-12792:2006
PN-B-03434:1999
PN-EN-1507:2006
PN-EN-12220:2001
PN-EN 1751:2014-03

PN-EN 1886:2008
ENV 12097:1997
PN-EN 12599:2013-04
PN-EN 12236:2003
COBTRI INSTAL

Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary
Wentylacja budynków
- Przewody proste i
kształtki
wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary
Wentylacja budynków -- Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach
Wentylacja
Przewody
wentylacyjne
Podstawowe
wymaganiai badania
Wentylacja - Przewody
wentylacyjne
Szczelność.
Wymagania i badania
Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek
wentylacyjnych blaszanych
Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe –
Badania
aerodynamiczne
przepustnic
regulacyjnych
i
zamykających
Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Właściwości mechaniczne
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące
części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację
sieci przewodów
Wentylacja
budynków
Procedury badań
i
metody
pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji
Wentylacja
budynków
Podwieszenia
i
podpory
przewodów - Wymagania wytrzymałościowe
Warunki
techniczne
wykonania
i
odbioru
instalacji
wentylacyjnych. Zeszyt 5

12. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono w ST S-00
00 00 „Wymagania ogólne” pkt IX.
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