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I. DANE OGÓLNE
1.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Nazwa Inwestycji:

PRZEBUDOWA SZATNI NR 4 WRAZ Z MODERNIZACJĄ SYSTEMÓW
CHŁODZENIA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH W ZESPOLE OBIEKTÓW
SPORTOWYCH

Adres Inwestycji:

KIELCE, UL. ŚCIEGIENNEGO 8

Inwestor:
Adres Inwestora:

GMINA KIELCE - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
UL. ŻYTNIA 1
25-018 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-kanalizacyjnych; centralnego ogrzewania oraz
wentylacji zawarto w przedmiarze robót, który stanowi integralną część dokumentacji przetargowej.

3. Informacje o terenie budowy
Projektowane instalacje objęte niniejszą specyfikacją wykonane zostaną w budynku hali sportowej
zlokalizowanego w Kielcach, ul. Ściegiennego 8.

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.
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.
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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:

45111300-1

Roboty rozbiórkowe

45332200-5
45332400-7
45332300-6
45331100-7
45331200-8

Roboty instalacyjne hydrauliczne
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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6. 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
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kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego 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 budową instalacji wodno – kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej.

1. Wymagania
ogólne
budowlanych

dotyczące

właściwości

wyrobów

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.

2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem,
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warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów
i wyrobów
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.
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

IV.

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.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH

1. 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
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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
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. Roboty rozbiórkowe
Należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie
decyzji wydanej przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub skomplikowanych obiektów
budowlanych prowadzi się na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, którego
zakres należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. 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.
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5. Projekt technologii i organizacji montażu
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub
masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. Wykonawca
jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu.

6. 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.

7. 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.

VI.

KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT
BUDOWLANYCH

1. 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
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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 f
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.
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.
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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.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

1. 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
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
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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. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
1.

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.
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
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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.
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
powykonawcza,
i konserwacji urządzeń

instrukcje

eksploatacji

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,
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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.

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
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),
wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakości,
protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem
zapewnienia jakości,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji
podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji,
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
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,
instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji określa dokumentacja projektowa oraz
przedmiar robót.

X.
1.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. ZBIGNIEW GRZĄDZIELA
UL. GÓRNA 19A-2
25-212 KIELCE

Zestawienie dokumentacji projektowej
Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych
Przedmiar robót
Jednostka autorska specyfikacji technicznych
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. ZBIGNIEW GRZĄDZIELA
UL. GÓRNA 19A-2
25-212 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 centralnego ogrzewania (ST-00 02 00)
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacje wentylacji mechanicznej (ST-00 03 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:

PRZEBUDOWA
SZATNI
NR
4
WRAZ
Z MODERNIZACJĄ SYSTEMÓW CHŁODZENIA
ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH W ZESPOLE
OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Wewnętrzne instalacje wod.-kan.; c.o.,
wentylacji
Adres Inwestycji:

Kielce, ul. Ściegiennego 8

Zamawiający:

GMINA KIELCE - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI

Adres zamawiającego:

UL. ŻYTNIA 1
25-018 KIELCE

ST-00.01.00

WEWNĘTRZNE INSTALACJE
WODNO-KANALIZACYJNE

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej:
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCH. ZBIGNIEW GRZĄDZIELA
UL. GÓRNA 19A-2
25-212 KIELCE

Autor specyfikacji:

mgr inż. Paweł Śmiech

Data opracowania:

Maj 2016 r.
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WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z budową wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej.

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 – kanalizacyjnych.
W zakres tych robót wchodzą:
roboty montażowe instalacji,
kontrola jakości.

1.4. Określenia podstawowe
1.5. 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.

1.6. Woda do spożycia przez ludzi
Woda spełniająca wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu [13]

1.7. 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.

1.8. 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
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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
sztucznego

- dla instalacji wykonanej

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.

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

2.

MATERIAŁY

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

2.2. Rury instalacyjne
Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z systemu rur wielowarstwowych LAU-PEX przez złączki
zaciskowe, a z armaturą poprzez złączki przejściowe gwintowane. Instalację hydrantową wykonać
z rur stalowych ocynkowanych łączonych przez typowe łączniki z żeliwa ciągliwego z uszczelnieniem
sznurem konopnym i szczeliwem mineralnym. Instalację kanalizacji sanitarnej i technologicznej
wykonać z rur kanalizacyjnych PP kielichowych łączonych na wcisk o uszczelnieniu uszczelka
gumową.
Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur PP kielichowych kanalizacyjnych uszczelnionych
pierścieniem gumowym (d160, d110, d50)
Przewody poziome w piwnicy zamocować pod posadzką. Przewody pionowe układać w bruzdach.
Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć typowymi rurami wywiewnymi. Na
przewodach kanalizacyjnych stosować rewizje (czyszczaki) w miejscach wskazanych w projekcie.
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2.3. Armatura odcinająca
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak.
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturą na przewodach należy tak instalować, żeby
kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy
użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, /.zgodnie z projektem
technicznym.

2.4. Składowanie materiałów
2.4.1. Rury instalacyjne
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.

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

3.

SPRZĘT

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

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji wodociągowej
• W przypadku stosowania rur wielowarstwowych PE 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.

4.

TRANSPORT

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

5.

WYKONANIE ROBÓT

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

5.2. 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.
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6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

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

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów zapraw.

6.2.2. 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:
− badanie odchylenia osi instalacji,
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
− badanie odchylenia spadku kolektora ściekowego,
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

6.2.3. 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
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pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część
instalacji, która była objęta badaniem szczelności.

7.

ODBIÓR ROBÓT

7.1. 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.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,
− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,
− zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.
Przedłożone dokumenty:
a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice
zdawczo-odbiorcze.
b) Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
określające poziom wód gruntowych.
c) Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną.
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału.
e) Dziennik Budowy.
f) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

7.3. 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:
a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych.
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetów.

8.

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
24

[6]

[7]

[8]

[9]

[9a]
[10]

11]

[12]
[13]
[14]

[15]

[16]

[17]

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
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
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)
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
Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów Dz.U. 14 poz. 712
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
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
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
158751/2005
/A1:2008
PN-EN-ISO
158752/2005
/A1:2008
PN-EN-ISO
158753/2005
/A1:2008
PN-EN 1452-1:2010

PN-EN 1452-2:2010

PN-EN 1452-3:2010

PN-EN 1452-4:2010

Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X)
- Część 1: Wymagania ogólne
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X)
- Część 1: Rury
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X)
- Część 1: 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
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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)
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
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COBRTI INSTAL

9.

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. Kształtki i
elementy łączące w rurociągach z polipropylenu (PP) i
jego
kopolimerów. 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 S-00 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 centralnego ogrzewania.

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 centralnego ogrzewania.
W zakres tych robót wchodzą:
roboty montażowe instalacji,
kontrola jakości.

2.

Określenia podstawowe

Instalacja ogrzewcza wodna
Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną,
wraz
z
armaturą, pompami
obiegowymi
i
innymi
urządzeniami (w tym grzejnikami,
wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami
od źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i
części zewnętrznej
Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej
Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej
zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła.
Cześć zewnętrzna instalacji ogrzewczej
Część instalacji ogrzewczej znajdująca się, poza obsługiwanym budynkiem. Występująca w przypadku,
gdy źródło ciepła znajduje się; poza mm, a w budynku tym me ma przetwarzania parametrów czynnika
grzejnego.
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego
Instalacja ogrzewcza, w której przestrzeli wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą.
Instalacja ogrzewcza systemu otwartego
Instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna (zład) ma stałe swobodne połączenie z atmosferą przez
otwarte naczynie wzbiorcze.
Instalacja centralnego ogrzewania wodna
Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca, do rozprowadzenia wody
instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczeń.
Woda instalacyjna (czynnik grzejny)
Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania
wody, napełniający instalacji; ogrzewcza wodną.
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Źródło ciepła
Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z kolektorami
słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy.
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 z przewodów z tworzywa sztucznego
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.

3.

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

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt II.
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Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym
zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia [2], zgodnie z
art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych
przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z, zasadami wiedzy technicznej.
W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie użytkowania,
zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia [2], spełnienie wymagań wymienionych w 6.1.1 i 6.1.2 jest możliwe
także w inny sposób, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym
wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. l ustawy [11], instalacja ogrzewcza powinna być wykonana, przy wzięciu pod
uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego
użytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem obiektu i założeniami
projektu budowlanego tej instalacji oraz we właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów
techniczno -budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych,
wydanych w drodze rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1] (dla budynków
mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [3]), a także zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem lak, żeby w najniższych miejscach załamań
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów
możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez
spadku jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzanie, a opróżnianie z wody jest
możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach.. zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane
są rury.
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione
w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji),
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali
węglowej zwykłej) i cieplnej. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji
wydłużeń cieplnych. Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone
równolegle. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyło l cm na kondygnację. Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą
odległość między osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40;.
Odległość miedzy przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny
montaż tych przewodów. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej
strony. powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę).
W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od strony
pomieszczenia.
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie
dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi).
Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów gazowych.
Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny co najmniej równy
sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych do rozdzielacza i
jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna być większa od średnicy wewnętrznej największego
przewodu przyłączonego co najmniej o 10 %.
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Tuleje ochronne
Przy przejściach rurą przez przegrodą budowlaną (np. przewodem poziomym przez ściany, a przewodem
pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się,
żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy
zewnętrznej rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
b) co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty
tarczką ochronną.
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę. umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i
utrudniającym powstanie w nici naprężeń ścinających.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednia klasę odporności ogniowej (szczelności
ogniowej H: izolacyjności ogniowej 1) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem
szczegółowym znajdującym siew projekcie technicznym.

Montaż grzejników
Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie
równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem
możliwości jego odpowietrzania. Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z.
instrukcją producenta grzejnika. Grzejniki członowe lub modułowe aluminiowe należy montować na
wspornikach ściennych i mocować dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcją producenta grzejników.
Grzejniki stalowe należy montować na wspornikach ściennych i mocować dodatkowo uchwytami. Jeden
wspornik powinien przypadać na nie więcej niż 5 członów grzejnika żeliwnego i nie więcej niż 7 członów
grzejnika stalowego, lecz nie mniej niż dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Wyjątek stanowią
grzejniki składające się z dwóch członów , które należy montować na jednym wsporniku i jednym
uchwycie.
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej sposób trwały.
Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.
Grzejnik, którego budowa to umożliwia, można łączyć krzyżowo (zasilanie i powrót po przeciwnych
stronach grzejnika). Krzyżowo należy łączyć grzejnik, dla którego taki sposób łączenia jest wymagany w
projekcie technicznym oraz grzejnik długi (np. członowy grzejnik składający się z więcej niż 20 członów),
jeżeli jest to technicznie możliwe.
Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót
wykończeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest możliwe, zamiast grzejnika należy
zainstalować grzejnikowy szablon montażowy połączony z gałązkami grzejnikowymi wnęki umożliwienia
przeprowadzenia badania szczelności instalacji. Jeżeli badanie to będzie przeprowadzane wodą,
grzejnikowe szablony montażowe powinny być wyposażone w odpowietrzniki miejscowe.
Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób
umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia przegród
budowlanych, w których lub, na których gałązki te są prowadzone.
Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy poniżej przewodów rozdzielczych)
należy wyposażyć w armaturą spustowa.

Montaż armatury
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak,
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żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturą na przewodach należy tak instalować, żeby
kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym.
Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania.
Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna być
zainstalowana w takim położeniu, aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek". Nie
dotyczy to zaworów grzybkowych, dla których producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach.
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach
pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia
opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być
lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób
umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych)
wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody.
Każdy pion o wysokości ponad 3 kondygnacje lub grupa pionów w budynku o wysokości 2÷3
kondygnacji, lecz obsługujące nie więcej niż 20 ÷25 grzejników, powinny być wyposażone w armaturę
odcinającą z armaturą spustową, montowaną na podejściu przewodu zasilającego i powrotnego.

Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej
Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury regulacyjnej
(w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy regulatorów różnicy ciśnienia,
nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów
grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności
instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać
/godnie / wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok regulacji
eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony na każdym zaworze
przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją
producenta zaworów.

Zabezpieczenie
instalacji

antykorozyjne

zewnętrzne

przewodów

i

innych

elementów

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji wykonanych ze stali
węglowej, powinno być wykonane w zakresie i w sposób określony w projekcie technicznym instalacji.

Instalacja do dozowania inhibitora korozji
Instalacja do dozowania inhibitora korozji, w przypadkach gdy wprowadzenie inhibitora jest wymagane,
powinna być wykonana w zakresie i w sposób określony w projekcie technicznym instalacji.

Izolacja cieplna
Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie izolacji
cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli:
a) są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu, w którym
znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami,
b) prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura powierzchni
podłogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nieprzekracza 20oC,
c) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej określonych
przewodów.
Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalacji. Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości
wykonania powyższych robót protokółem odbioru. Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna,
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jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji
ogrzewczej.
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.
Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Niedopuszcza się
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Zakończenia
izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozpraszanie się ognia.

4. Rury instalacyjne
4.1. Armatura odcinająca
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak.
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturą na przewodach należy tak instalować, żeby
kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, /.godnie z projektem technicznym.

4.2. Składowanie materiałów
4.2.1. Rury instalacyjne
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.

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

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

5.2. Sprzęt do wykonania instalacji centralnego ogrzewania
• W przypadku stosowania rur wielowarstwowych PE 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.
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6. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt IV.

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

7.2. 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.

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

8.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów zapraw.

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:
− badanie odchylenia osi instalacji,
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
− badanie odchylenia spadku kolektora ściekowego,
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

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
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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 protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta
badaniem szczelności.

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 robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,
− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,
− zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.
Przedłożone dokumenty:
g) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczoodbiorcze.
h) Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
określające poziom wód gruntowych.
i) Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną.
j) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału.
k) Dziennik Budowy.
l) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

9.3.

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:
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a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych.
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
d) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetów.

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
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[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,
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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 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
[12] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz.U. Nr 15 poz. 139)
[13] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi Dz.U. 15 poz. 1989
[14] 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
[15]
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
[16]
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
[17] 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
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Kołnierze i ich połączenia - Elementy rurociągów - Definicja i dobór PN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne.
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 2: Rury.
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 3: Kształtki
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 5: 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
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)
Połączenia dla rur stalowych i złączek do transportu wody i innych płynów
wodnych
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
Wodociągi i kanalizacja -- Przewody wewnętrzne -- Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła -- Metoda obliczania
Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt.
Metoda obliczania
Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez
przenikanie. Metoda obliczania
Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła.
Metody uproszczone i wartości orientacyjne
Ogrzewnictwo -- Temperatury obliczeniowe otoczenia budynków
i nieogrzewanych przestrzeni zamykanych
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych
systemu
zamkniętego
z
naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych
systemów ciepłowniczych. Wymagania
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, armatury i
urządzeń -- Wymagania i badania odbiorcze
Rury stalowe ze szwem gwintowane
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
Rury stalowe ze szwem przewodowe
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems
Grzejniki – wymagania i warunki techniczne
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji
przemysłowych – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki
poliizocyjanurowej (PIR) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
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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
Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy
łączące w rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów.
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.
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Zeszyt 2
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt 6

11. 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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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.
W zakres tych robót wchodzą:
roboty montażowe instalacji,
kontrola jakości.

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 urządzeń mechanicznych lub strumieniowych, wprowadzających
powietrze w ruch
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
Chłodzenie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury
Nawilżanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci
41

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
Chłodnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza
Urządzenie do odzyskiwania ciepła lub/i wilgoci
Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła lub/i wilgoci zawartej
zużytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie

w strumieniu powietrza

Nawilżacz powietrza
Urządzenie przeznaczone do powiększania zawartości wilgoci w powietrzu
Osuszacz powietrza
Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu
Odkraplacz
Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza z nawilżacza
powietrza lub z powierzchni chłodnicy
Przewód wentylacyjny
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
Okap
Element instalacji odciągu miejscowego umieszczony bezpośrednio nad źródłem wydzielania
zanieczyszczeń powietrza
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Klapa pożarowa
Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami pożarowymi),
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej
Aparat ogrzewczo-wentylacyjny
Urządzenie składające się z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspólnej obudowie i
przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza zewnętrznego i wewnętrznego

3.

Ogólne wymagania dotyczące robót
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 ST-00.00.00
„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 stalowa ołowiowana;
e) blacha cynkowa;
f) płyty PVC;
g) płyty z polipropylenu;
h) mur z cegły pełnej obustronnie otynkowany;
i) mur betonowy monolityczny;
j) inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi.
Wykonanie
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.
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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.
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.
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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
zejmowane 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.

4.3 Wentylatory
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na
konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów
sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników
elastycznych.
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Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości wentylatora
znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami.
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem
otworów wentylatora.
Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mm.
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas
pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację.
Podczas montażu wentylatora należy zapewnić:odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od
konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku
wentylatorów z przekładnią pasową).
4.4. Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne
Aparaty grzewczo-wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L
wynoszącej 100 < L < 250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią
przewodów.
Sposób doprowadzenia powietrza zewnętrznego powinien umożliwiać jak najbardziej równomierny w
danych warunkach budowlanych dopływ powietrza do otworu ssawnego aparatu. paraty ogrzewczowentylacyjne zasysające powietrze zewnętrzne powinny być po stronie ssawnej wyposażone w
przepustnice umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu wentylatora.
4.5. Wymienniki ciepła
Nagrzewnice
Lamele nagrzewnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. z
nieprawidłowego transportu lub składowania. Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy
całkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu
okresowego oczyszczenia lub wymiany.
Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien ułatwiać ich
naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewód zasilający powinien być
przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry, a w przypadku nagrzewnic parowych sposób
przyłączenia przewodu zasilającego i powrotnego powinien być odwrotny.
Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic powinien odpowiadać
wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu
zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z instalacji.
Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury zewnętrznej
powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw zamrożeniowego.
Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie prądowe i
zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Układ sterujący
powinien zabezpieczać przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora
instalacji.
Urządzenia do odzyskiwania ciepła
Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne w
przewodach umożliwiające czyszczenie tych urządzeń, o ile ich konstrukcja nie umożliwia ich
czyszczenia w inny sposób. Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary
wodnej powinny mieć instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego
zbiornika.
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4.6. Nawilżacze powietrza
Nawilżacze powietrza wodne lub parowe powinny być wyposażone w niezbędne urządzenia odcinające i
regulacyjne. Nawilżacze powietrza wodne powinny być tak zamontowane i wyposażone, aby była
możliwość ich przyłączenia do instalacji wodociągowej, w sposób spełniający wymagania PN-B-01706 i,
jeśli jest to wymagane, instalacji kanalizacyjnej, w sposób spełniający wymagania PN-B-01707.
Nawilżacze powietrza powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające przenikaniu kropel wody do
innych części instalacji. W koniecznych przypadkach należy dokonać odwodnienia odcinka przewodu
następnego po nawilżaczu.
4.7. Filtry powietrza
Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność
wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. Filtry mogą być: mocowane w przegrodzie,
zamontowane w sieci przewodów. Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność
zamocowania filtra powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. Sposób
ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr. Wkłady filtrujące
należy montować po zakończeniu „brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczać je przed
zabrudzeniem.
4.8. Nawiewniki, wywiewniki, okapy
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. Okapy w kuchniach zawodowych
powinny być wykonane z materiału niepalnego, o odporności na korozję i wytrzymałości mechanicznej
odpowiadającej co najmniej stali odpornej na korozję o grubości minimalnej 1,0 mm oraz spełniać
następujące wymagania:
zamontowanie centralne nad urządzeniami kuchennymi, a krawędzie ich otworów wlotowych powinny
wykraczać poza krawędzie powierzchni gotowania co najmniej o 100 mm z każdej otwartej strony;
wyposażenie w łatwo dostępne filtry tłuszczowe (dotyczy okapów nad urządzeniami kuchennymi, w
których w czasie przygotowania potraw powstaje tłuszcz); wykonanie z materiałów odpornych na
działanie tłuszczu, wilgoci i wysokiej temperatury np. ze stali nierdzewnej; zamontowanie możliwie nisko
nad urządzeniem kuchennym z zachowaniem przepisów BHP oraz minimalnej wysokości zamontowania
filtra tłuszczowego nad powierzchnią gotowania.
4.9. 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,
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liści itp.. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający
wodoszczelność przejścia przez dach.
4.10 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.
4.11 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.

5.

Składowanie materiałów

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.

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

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

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

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

49

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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