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1. SST – 1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie montażu instalacji wody zimnej. Wymienione prace są wykonywane w ramach przebudowy
Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów w Warszawie przy al. Solidarności 62.
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie nowej instalacji wody użytkowej zimnej. Ciepła woda użytkowa z podgrzewaczy elektrycznych.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
 montaż rurociągów,
 montaż urządzeń,
 badania instalacji,
 wykonanie izolacji termicznej.
1.3. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości
ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
1.4. Przybory sanitarne
Baterie umywalkowe czas wypływu: ≈ 15 s, wielkość wypływu regulowana, jednorazowy wypływ :
0,75 l, mechanizm odporny na osadzanie się kamienia i korozję.
Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa, sztorcowa z uchwytem pełnym, ruchoma wylewka: H. 150,
L.230, wielkość wypływu regulowana: 5 l./min. fabryczny system ograniczenia temperatury maksymalnej ,
konstrukcja odporna na dużą częstotliwość używania .
Bateria wanna/natrysk sztorcowa, 1-otworowa, z przełącznikiem z blokadą niskiego ciśnienia
wanna/natrysk. Głowica fi 40 z ogranicznikiem temperatury. Wyjście do natrysku M1/2”. Korpus lity
mosiądz chromowany. Wężyki INOX pleciony/PEX F3/8” z filtrami i zaworami przeciwpowrotnymi.
Wzmocnione mocowanie na 2 trzpienia i przeciwnakrętki. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji
termicznej.
Sedes kompaktowy typu „2 w 1”. Miska ustępowa jest w nich zintegrowana z ceramicznym zbiornikiem na
wodę o pojemności 6. W kompaktach system spłukujący wyposażony w system oszczędzania dwóch
przycisków – 3 i 6 litrów.
Lokale wyposażyć w ceramikę firmy Koło.
Zlew zamontować ze stali nierdzewnej z syfonem o możliwością podłączenia zmywarki. Bateria
zlewozmywaka z wysuwaną głowicą.
1.5. Instalacja
Główne ciągi instalacji zimnej wody oraz podejścia pod przybory zaprojektowano z rur z
polipropylenu Pn16 i Pn20 łączonych technologią zgrzewania lub w systemie Pex –al. –pex łączonych

technologią zaciskową. Instalacje prowadzić po śladzie istniejących instalacji.
Jako
armaturę
odcinającą
zaprojektowano
zawory
przelotowe
kulowe
proste
i skośne z półśrubunkami wyposażonymi w uszczelki typu „o-ring”. Zawory kątowe zespolone z filtrem
siatkowym, instalowane będą przed bateriami umywalkowymi, zlewozmywakowymi oraz przy płuczkach
ustępowych.
Poziome główne ciągi instalacji zimnej wody montowane są pod stropem w bruzdach ściennych lub
w stropie. Podejścia pod urządzenia umieszczono w bruzdach ściennych.
Rury izolowane są termicznie i akustycznie izolacją klejoną produkowaną przez firmę „Armaflex” grubości
9mm.
Łączenie rur i odejść należy wykonano zgodnie z instrukcją wykonania dla, rur danego producenta.
Przejścia przez stropy i przegrody prowadzono w rurach osłonowych wypełnionych materiałem
ogniochronnym.
Wszystkie prace wykonano zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociągowych” ISBN 83-88695-13-4 zeszyt 7 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami B.H.P.
Rurociągi wody zimnej zaizolowano termicznie izolacją kauczukową. Grubość izolacji zgodna z
wytycznymi producenta.
1.6. Zabezpieczenie termiczne instalacji
Izolację należy wykonać na całej powierzchni prostych odcinków, kształtek i połączeń przewodów,
w miarę możliwości technicznych, na całej lub części powierzchni urządzeń zabudowanych na przewodach
oraz na przewodach prowadzonych po wierzchu ścian.
Rury prowadzone w bruzdach izolować prefabrykowaną otuliną z pianki polietylenowej laminowanej z
zewnątrz folią polietylenową o grubości 9 mm.
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
1.7. Montaż instalacji
Przewody poziome należy prowadzić w posadzce, przewody pionowe w bruzdach pod tynkiem,
podejścia pod przybory sanitarne w ścianie. Przewody mocować do ścian i podłoża za pomocą odpowiednich
uchwytów (obejm) w odstępach wg instrukcji producenta. Jako izolację termiczną i akustyczną dla rurociągu
wody zimnej projektuje się izolację z pianki polietylenowej o współczynniku przew. λ=0,038 W/mK
zewnętrznie pokrytą folią PE lub PCV (wg normy PN-B-02421:2000. Minimalna grubość przykrycia bruzd
zaprawą cementową lub betonową wynosi 4 cm zaprawa klasy Z–100, B–10. Przed zalaniem betonem lub
zaprawą instalację należy wypłukać wodą i poddać próbie szczelności na zimno.
Wszystkie przejścia przez przegrody pożarowe wykonano w klasie ochronności ogniowej takiej jak
przegroda. Instalacje z tworzyw sztucznych obudować płytą kartonowo – gipsową lub zastosować obejmy
ogniochronne Hilti CP644, oraz uszczelnić masą Hilti CP606 lub CP601S lub zamiennie masą
PROMATSTOP COATING produkcji PROMAT. Przejścia rurami z tworzywa sztucznego wykonywać w
tulejach ochronnych oraz uszczelnić masą HiltiCP601S lub zamiennie masą PROMATSTOP COATING
produkcji PROMAT.
1.8. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalacje należy
dokładnie odpowietrzyć. Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

2. SST – 2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie montażu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wymienione prace są wykonywane
w ramach przebudowy Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów w Warszawie przy al. Solidarności 62
2.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie nowej instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana
jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
 montaż rurociągów,
 montaż urządzeń,
 badania instalacji.
2.3. Ogólne wymagania
Kanalizację sanitarną projektuje się z rur PVC w połączeniach kielichowych uszczelnianych za
pomocą uszczelek fabrycznych dwuwargowych. Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy
ułożone przeciwnie do kierunku przepływu ścieków. Piony i podejścia kanalizacyjne należy montować z rur
i kształtek kanalizacyjnych wewnętrznych z PVC. Piony powinny być wyprowadzone ponad dach na
minimalną wysokość 0,6 m zakończone rurą wywiewną. Na każdym pionie ok. 40cm powyżej posadzki
zamontować rewizje (czyszczaki). Piony prowadzić w bruzdach ściennych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości
ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
2.4. Montaż instalacji
Montaż rurociągów instalacji należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Piony spustowe,
poziomy odpływowe, podejścia instalować według załączonych rysunków. Wszystkie przewody
kanalizacyjne (pionowe, poziome, podejścia do przyborów sanitarnych należy prowadzić sposób
umożliwiający ich całkowite zakrycie (t.j. w kanałach, bruzdach, lub w obudowach).
Przewody prowadzone po ścianach należy montować za pomocą uchwytów lub wsporników albo
wieszaków z elastycznymi podkładkami. Rozstaw podpór dla przewodów poziomych należy wykonać
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Piony wykonane z PVC, powinny z uwagi na wydłużenia cieplne
mieć podpory stałe na każdej kondygnacji budynku i jedno mocowanie przesuwne. Uchwyty pionów
powinny mocować rurę pod kielichem. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być
mocowane niezależnie. Prace związane z budową kanalizacji winny być prowadzone zgodnie z wymogami
zawartymi w PN - EN 1610: 2002, oraz z obowiązującymi przepisami BHP na w/w/ prace.

3. SST – 3. INSTALACJE GRZEWCZE
3.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie montażu instalacji c.o.. Wymienione prace są wykonywane w ramach przebudowy Pałacu
Przebendowskich / Radziwiłłów w Warszawie przy al. Solidarności 62
3.2. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie instalacji c.o.. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej
wymienionych robót:
 montaż grzejników,
 montaż rurociągów,
 montaż armatury,
 montaż urządzeń grzejnych,
 badania instalacji,
 regulacja działania instalacji.
3.3.

Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć
jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe
należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
3.4. Materiały
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
a)Grzejniki
W instalacji zastosowano grzejniki stalowe płytowe zintegrowane z zaworami termostatycznymi i
podłączeniem od dołu. Należy stosować grzejniki posiadające dopuszczenia do stosowania decyzją COBRTI
INSTALL.
b)Rurociągi
Przewody główne doprowadzające czynnik grzewczy do rozdzielaczy wykonać z rur
polipropylenowych PP Stabi łączonych przez zgrzewanie (prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego);
przewody rozprowadzające czynnik do grzejników – z rur PE-Xc/Al./PE-HD montowane na zaciski tulejowe
(schować w bruzdach ściennych, w rurach typu PESZEL).
Montaż systemu wykonać wg wytycznych producenta. Przewody rozprowadzające czynnik grzewczy
prowadzono w bruzdach ściennych w izolacji Armacell S (taśma + klej) grubości 13mm.
Wszystkie przejścia przez przegrody pożarowe należy wykonać w klasie ochronności ogniowej takiej jak
przegroda. Instalacje c.o. obudowano płytą kartonowo – gipsową lub zastosowano obejmy ogniochronne
Hilti CP644, oraz uszczelniono masą Hilti CP606 lub CP601S lub zamiennie masą PROMATSTOP

COATING produkcji PROMAT.
c)Zabezpieczenie termiczne instalacji
Izolację należy wykonać na całej powierzchni prostych odcinków, kształtek i połączeń przewodów,
w miarę możliwości technicznych, na całej lub części powierzchni urządzeń zabudowanych na przewodach
oraz na przewodach prowadzonych po wierzchu ścian.
Rury prowadzone w bruzdach izolować prefabrykowaną otuliną z pianki polietylenowej laminowanej z
zewnątrz folią polietylenową o grubości 9 mm.
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
d)Odpowietrzenie i odwodnienie
Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420. W projektowanej instalacji c.o.
przewidziano zainstalowanie odpowietrzników automatycznych z zaworem odcinającym na zakończeniu
każdego pionu zasilającego, montowane na min. wysokości 0,5 m ponad najwyżej położonym w danym
pionie grzejnikiem. Każdy grzejnik płytowy wyposażony jest w odpowietrznik ręczny. Odwodnienie pionów
poprzez zawory pod pionowe.
3.5. Wykonanie robót
a) Montaż grzejników
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany
lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm. Kolejność
wykonywania robót:
 wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,
 wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
 zawieszenie grzejnika,
 podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi.
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik
powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu
wszystkich prac wykończeniowych.
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu
złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować
deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.
b) Montaż armatury i osprzętu
Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Natomiast z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń
gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz
pasty miniowej.
Kolejność wykonywania robót:
 sprawdzenie działania zaworu,
 nagwintowanie końcówek,
 wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym,
 skręcenie połączenia.
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono
było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu.
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem odcinającym na zakończeniu pionów instalacyjnych,
montowane na minimalnej wysokości 0,3 m ponad najwyżej położonymi rurociągami. W pomieszczeniach
użytkowych odpowietrzniki pionów powinny być zamontowane na wysokości 2 m i obudowane szfką
umieszczoną we wnęce ściany.

3.6. Badania i uruchomienie instalacji
 Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
 Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część)
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację
napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.
 Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.
 Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla
każdego zładu oddzielnie.
 Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej
powyżej 0°C.
 Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów.
Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów.
Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie
podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego
maksymalnej wartości 12 barów.
 Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt
zmiany ciśnienia o 0,1 bar. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji.
 Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono
przecieków ani roszenia.
 Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.
 Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy
najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających
parametrów obliczeniowych.
 Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.

4. SST – 1. INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
4.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie montażu instalacji wentylacji mechanicznej i napowietrzającej. Wymienione prace są
wykonywane w ramach przebudowy Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów w Warszawie przy al.
Solidarności 62.
4.2. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie instalacji wentylacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej
wymienionych robót:
 montaż rurociągów,
 montaż armatury,
 montaż urządzeń wentylacyjnych,
 badania instalacji,
4.3. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Część E,
zeszyt 2 „Instalacje Klimatyzacyjne” Warszawa 2010 ITB.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót,
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, które są niezbędne do
określenia ich standardu i jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
4.4. Materiały
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.
4.5. Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów:
Podstawowym materiałem jest płyta z wełny mineralnej
Dopuszczalne są również:
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.
4.6. 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.
4.7. 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 nie zamocowanych 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 niz 15 m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z
zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.
4.8. 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 takze urządzeń i elementów instalacji, jeśli
konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. Wykonanie otworów
rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności cieplnych,
akustycznych i przeciwpożarowych.
Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie
utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju
prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest
stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia.
Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą
powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. Nie dopuszcza się ostrych
krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. W przewodach o
przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub
trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych średnicach należy stosować
trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otworów
rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu. Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne
wymiary otworu rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego
krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony.
Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących,
zamontowanych w przewodach urządzeń:
a) przepustnice (z dwóch stron);
b) klapy pożarowe (z jednej strony);
c) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron);
d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony);
e) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron);
f) filtry (z dwóch stron);
g) wentylatory przewodowe (z dwóch stron);
h) urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron);
i) urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron).
Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z
wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami
rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niz 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.
4.9. 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.
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).
4.10. Czerpnie i wyrzutnie
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków
atmosferycznych np. przez zastosowanie Żaluzji, daszków ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i
wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści
itp.. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność
przejścia przez dach.
4.11. 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.
4.12. Odbiór robót
4.13. Sprawdzenie kompletności wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie prace
związane z montażem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności:
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy,
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i części
zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji ze względu na działanie, czyszczenie i
konserwację;
d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji;
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji;
4.14. Badania ogólne
a) Dostępność dla obsługi;
b) Stan czystości urządzeń i systemu rozprowadzenia powietrza;
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
d) Kompletność znakowania;
e) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:
f) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
g) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań;
h) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.
4.15. Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych
a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych;
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości;
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
e) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie;

f) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora;
g) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.
4.16. Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi.
4.17. Badanie sieci przewodów
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.
4.18. Badanie nawiewników i wywiewników
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym

5. WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI SANITARNYCH WSPÓLNE
DLA SST-1, SST2, SST3, SST4
5.1. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych projekcie instalacji sanitarnych.
5.2. Nadzór.
Nadzór budowlany będą pełnić:
 Inspektorzy nadzoru budowlanego ze strony Inwestora, kierownik budowy ze strony
 Wykonawcy ponoszący ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę.
 Wszystkie pobyty Inspektorów na budowie, wnoszone uwagi, zalecenie powinny być wpisywane do
dziennika budowy którym dysponuje kierownik budowy.
5.3. Wykonanie robót
Rurociągi instalacji ppoż. łączone będą przez gwintowanie. Wymagania ogólne dla połączeń
spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót”. Rurociągi
instalacji zimnej łączone będą przez zaciskanie. Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej
i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:
 wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
 przecinanie rur,
 założenie tulei ochronnych,
 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
 wykonanie połączeń.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną
ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie
powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od
grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy
wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co
3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej
jeden uchwyt.
Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie otulinami polietylenowymi grub. 12 mm.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą
rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od
grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy
wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.
5.4. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych stosowanych przy budowie
Należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone:

a) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej
jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów objętych certyfikacją na znak
bezpieczeństwa,
b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na spełnienie
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną prawa
członkowskiego Unii europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi,
c) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z
uznanymi regułami sztuki budowlanej,
d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano.
UWAGA
WSZYSTKIE ELEMENTY, KTÓRE SĄ WIDOCZE NA ELEWACJI ORAZ NA WSPÓLNYCH
CIĄGACH KOMUNIKACJI, NALEŻY UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM CO DO KOLORYSTYKI I
WYGLĄDU. ZSTOSOWANE ELEMENTY POWINNY NAWIĄZYWAĆ DO STYLU
PRZEDUDOWYWANEGO BUDYKU.
5.5. Oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską w budownictwie.
a)Sprzęt
Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób
znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu
mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i p.poż.
b)Transport
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku
elementów instalacji, takich jak: wentylatory i wentylatory należy zachować szczególną ostrożność, aby ich
nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy
przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany urządzeniami mechanicznymi. Transport na terenie
budowy musi spełniać wymagania zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej.
c)Sposób prowadzenia robót
Podstawę do wykonania instalacji mogą stanowić jedynie Projekty Wykonawcze, opracowany
zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę, Projektem Przetargowym oraz
innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie Przetargowym,
Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty Wykonawcze muszą
posiadać komplet uzgodnień właściwych rzeczoznawców (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzających ich zgodność
z Projektem Budowlanym i obowiązującymi przepisami.
Projekty Wykonawcze poszczególnych instalacji i ich części składowych, w stosunku do których
wymagane są dodatkowe uzgodnienia odpowiednich władz, instytucji (w tym dostawców mediów) lub
odrębne pozwolenia na budowę, muszą być opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadać wymagane
pozwolenia na budowę.
Przed rozpoczęciem robót Projekty Wykonawcze muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora.
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie
Przetargowym oraz prac związanych z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiązujących lub
wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu
Budowlanego oraz sztuką budowlaną.
Instalacje należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte
w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji należy

przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać wszystkie informacje podane w przekazanych
wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie określenia
niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych.
W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności:
 inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych instalacji
wchodzących w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, które zostały wykonane przez innych
wykonawców przed wejściem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowę,
 dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich
materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),
 zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń,
 podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej
regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wyłączonymi
z zakresu robót,
 przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników
(protokóły odbiorów, wpisy do dziennika budowy),
 przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia
wymaganych parametrów pracy),
 wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów
Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur,
poziomów głośności, wielkości elektrycznych),
 przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze
lub instytucje – wraz z udokumentowaniem ich wyników,
 przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje,
 dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów
i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych
certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich
własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację innego materiału lub urządzenia,
posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiały lub
urządzenia muszą być równoważne z zastosowanymi w projekcie pod względem technicznym,
jakościowym, estetycznym oraz kosztowym.
 odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót,
 wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagające
dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść
instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych przez ściany pożarowe, przejść przez
fundamenty, etc.).
 jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów
(przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentów i konstrukcji wsporczych
pod urządzenia i instalacje, a w szczególności fundamentów i konstrukcji pod
centrale
wentylacyjne, opartych na głównej konstrukcji budynku, wraz z obróbką i uszczelnieniem
wszelkich przejść instalacji elementów konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami
wyspecyfikowanymi w części budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszą być
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót
budowlano-konstrukcyjnych,
 wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką
budowlaną,
 zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pożarowe, o ile prace te
w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w odpowiednich projektach branżowych)
włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np. robót ogólnobudowlanych),
 kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na
rysunkach z wymiarami występującymi w naturze,
 udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,
 uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż
w fazie przygotowania i realizacji budowy,

 sporządzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalacji uwzględniającego wymagania

Projektu Budowlanego, Projektu Przetargowego, Załącznika do Kontraktu, etc. Instalacji
Sanitarnych oraz uzyskanie dla Projektu Wykonawczego pozytywnych opinii rzeczoznawców:
do spraw ochrony przeciwpożarowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP
i ergonomii, potwierdzających jego zgodność z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia
na Budowę oraz aktualnymi wydaniami obowiązujących norm i przepisami, uzyskanie
wymaganych pozwoleń na budowę i uzgodnień, a także zatwierdzenie Projektu Wykonawczego
lub jego elementów przez właściwe władze, instytucje oraz dostawców mediów,
 Projekt Po-wykonawczy musi uwzględniać wszelkie zmiany w pozostałych branżach
(architektura, konstrukcja, etc.) w stosunku do stanu, który stanowił podstawę do opracowania
Projektu Przetargowego instalacji sanitarnych – zarówno w zakresie ewentualnych aranżacji
pomieszczeń jak i prowadzenia głównych przewodów instalacji oraz lokalizacji głównych
urządzeń,
 dokumentowanie na bieżąco na l egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się stale
w biurze budowy wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących
instalacji oraz stanu zaawansowania robót,
 wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,
 przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie,
 opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń
wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji,
 opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania
komputerowego systemu eksploatacji obiektu,
 zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały i oprawionych, schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze
schematami wszystkich urządzeń, głównej armatury, osprzętu kanałów wentylacyjnych
(przepustnice, tłumiki) oraz wszystkich klap przeciwpożarowych przy pomocy szyldów
grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,
 oznaczenie przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek
przepływu w przewodach,
 przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów)
urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych,
 wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametrów programu na podstawie pomiarów działającej instalacji,
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrów pracy,
 gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów
w całym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów
urządzeń,
 określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:
a)
dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,
b)
szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,
c)
rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu (w szczególności elementów
odcinających i regulacyjnych) a także aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.),
d)
korektę obliczeń hydraulicznych instalacji rurowych i kanałów wentylacyjnych oraz doboru
wstępnych nastaw zaworów i przepuastnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,
e)
schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w
szczególności wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjnopomiarowymi na kanałach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi
i pomierzonymi przepływami czynników,
f)
listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów i przepustnic regulacyjnych),
g)
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów
instalacji.
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani

zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte
zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów wentylacyjnych) należy na czas
budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów
wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych.
Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio
zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować
i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju
przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować
odpowiednie przejścia instalacyjne).
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający
powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne należy
odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz
przenoszenie drgań.
Elementy instalacji wymagające obsługi należy w miarę możliwości lokalizować poza
pomieszczeniami, w obszarach ogólnie dostępnych.
Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać
w naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami
wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje
wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką
malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora (różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do
różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni,
zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. Wytyczne określające, w których obszarach
należy zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których elementach instalacji oraz typ i kolor powłok
zostaną przekazane na etapie wykonywania instalacji.
d)Obmiar robót
Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: szt. – dla urządzeń; m2 – dla
blachy; mb – dla rur; kpl. – dla zestawów; kg – dla materiałów masowych.
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty,
konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne,
kompensatory, połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki
malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki,
elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, klapy przeciwpożarowe,
atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju
urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu
instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych
stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć
wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.
Obmiar robót będzie odbywał się na zasadach określonych na etapie przetargu oraz zapisanych w
umowie pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą Robót. Roboty mogą być rozliczane na zasadach ryczałtu lub
na podstawie obmiaru powykonawczego.

Uwaga
W „Przedmiarze Robót” wyspecyfikowano jedynie ważniejsze materiały, urządzenia i części
składowe instalacji. Wszelkie materiały, urządzenia, części składowe, opracowania, czynności, etc.,
które nie zostały wyszczególnione w „Przedmiarze Robót”, należy uwzględnić w cenach jednostkowych
wyspecyfikowanych elementów instalacji.
Na przykład wszelką armaturę, osprzęt, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostały oddzielnie
wyspecyfikowane) należy uwzględnić w wycenie przewodów.
Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji i odpowiednią ilość
poszczególnych części składowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych

elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie
standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach,
normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).
Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót należy
uwzględnić możliwość zwiększenia wydajności urządzeń o 5%.
5.6. Odbiór robót instalacyjnych
a) Odbiory robót
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie
czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane
parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do
dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie.
Przedmiotem odbioru są te instalacje wentylacji i technologiczne, które wyodrębniono jako
oddzielne składniki inwestycji.
b) Odbiór częściowy
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed
zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić:
– zgodność wykonania z projektem,
– użycie właściwych materiałów,
– Wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji.
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny
prawidłowości działania całego urządzenia.
c) Odbiór końcowy
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru
końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i użytkownika; w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również:
– przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
– przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego,
– przedstawiciel straży pożarnej.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio,
wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
– zgodność wykonania z projektem,
– zgodność wykonania z WTWiO.
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:
– Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniam dokonywanymi w trakcie
budowy,
– Dziennik budowy i książkę obmiarów,
– protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”,
– protokoły wykonanych prób i badań,
–
świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom
technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
– Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania
poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów.
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac
z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów
realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę.
d) Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego
technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt

i urządzenia instalacji.
5.7. Rozliczenie robót
Zgodnie z zawartą umową.
5.8. Przepisy związane
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, wraz z późniejszymi
zmianami
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. Nr 75/2002) wraz z późniejszymi
zmianami poz.690,
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonania robót budowlanych
[4] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej – Dz. Ust. Nr 169 z 2003 roku w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – tekst jednolity
[5] Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.)
[6] Ustawa Kodeks Cywilny
[7] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).
[9] Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321z późn. zm.).
[10] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
[11] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
[12] – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).





















„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.
PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów
ciepłowniczych. Wymagania”.
PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.
PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
NORMY:
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokątnym – Wymiary
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju kołowym – Wymiary
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia
PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych
blaszanych
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości
mechaniczne
 ENV 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów
 PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
 PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania
wytrzymałościowe
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