SPIS TREŚCI

S-00.00.00 Wymagania ogólne
S-01.00.00 Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej (montaż i
demontaż)
S-02.00.00 Instalacja c.o. i c.t. (montaż i demontaż)
S-03.00.00 Instalacja gazowa (demontaż)
S-04.00.00 Instalacja wentylacji mechanicznej

S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót instalacyjnych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, c.o. i c.t., wentylacji
mechanicznej demontażu gazu dla przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na dom sąsiedzki w Słupsku, przy ul. Ogrodowej 20a, dz. nr 66/1.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne
dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:
S-01.00.00 Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej (montaż i demontaż)
S-02.00.00 Instalacja c.o. i c.t. (montaż i demontaż)
S-03.00.00 Instalacja gazowa (demontaż)
S-04.00.00 Instalacja wentylacji mechanicznej
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć
następująco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią właściwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i
innej technicznej korespondencji pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.
Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora,
upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
inwestycji.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich
wykonania.
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną
jakości materiałów oraz Robót.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
wymiary Obiektu będącego przedmiotem Robót.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji
techniczno - użytkowych.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów oraz Dokumentację Projektową i komplet Specyfikacji
Technicznych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu budowy do
chwili odbioru końcowego robót.
1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej dokument przetargowy.
1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJAMI
TECHNICZNYMI.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej
Dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
następująca kolejność ich ważności:
- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich

zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji.
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te
wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub
elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową
lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość
elementu budowli, to Inspektor nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową
lub Specyfikacją Techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robót w okresie
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji placu budowy
powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót,
bezpieczeństwa pracowników. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na budowie, w
widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę kontraktową
1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na
placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak wybrane,
aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.
b) plac budowy i wykopy będą utrzymane bez wody stojącej.

c) zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
- możliwością powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.
1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem
uszkodzenia.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze przystąpienia
do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić
właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania
realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń
uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiającego.

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW
Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o
ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inspektora nadzoru o
fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na
istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robót
bezpieczeństwa i higieny prac.

Wykonawca

będzie

przestrzegać

przepisów

dotyczących

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
2. MATERIAŁY
2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów, wymagane świadectwa badań
laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. W przypadku
niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiał z innego źródła.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego
źródła będą przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania
Specyfikacji Technicznych.
2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych. Wykonawca jest zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie
można dokładnie określić granic zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich
cech, Inspektor nadzoru może odrzucić część źródła jako nie nadającą się do eksploatacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów i dostarczeniem
ich do robót. Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych będą wykorzystane do
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora
nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie
prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w
dokumentach kontraktowych. Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny
być z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny być złagodzone w stopniu jak
najbardziej zbliżonym do ukształtowania otaczającego terenu. Nadkład powinien być następnie
pokryły roślinnością.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być
zachowane następujące warunki:
a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania Inspekcji,
b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i
przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i były dostępne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą po
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub
Projekcie: Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.
Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego
użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy
wymagają tego przepisy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora,
w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu,
na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robót oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca winien dostosować zejścia i zjazdy do wymagań przepisów o udogodnieniach

dla osób niepełnosprawnych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z
jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach,
związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz
dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na
budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.
Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak określono w punkcie 2.4.
Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2. WADY ROBÓT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCÓW
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami
wykonanymi przez innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania z
poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe
roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiającego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
-

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

-

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

-

bezpieczeństwo i higienę pracy,

-

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,



wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (w tym opis laboratorium własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań).



sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,



proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:


wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
-

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót,
-

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającym wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co
do zakresu badań i ich częstotliwości powinny zostały określone w Specyfikacjach Technicznych.
W przypadku gdy nie zostały określone, to Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane narządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określającym procedury badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.
6.3. POBIERANIE PRÓBEK
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
6.4. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. RAPORTY Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
Dla celów kontroli jakości zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. POTWIERDZENIE JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może
dopuścić do użycia materiały posiadające certyfikat zgodności, (atest) deklarację zgodności lub
inny dokument producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w
Specyfikacjach Technicznych.
W przypadku materiałów, dla których potwierdzenie jakości jest wymagane przez
Specyfikacje Techniczne, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać dokumenty
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.
Kopie wyników tych badań będą dostarczane przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Urządzenia
laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach muszą posiadać ważną
legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. Materiały posiadające potwierdzenie jakości a
urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona
niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materiały i urządzenia
zostaną odrzucone.
6.8. DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania placu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
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 w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
1.

datę przekazania Wykonawcy placu budowy,

2. datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
3. datę uzgodnienia przez Zamawiającego Planu Organizacji Robót oraz Harmonogramów,
4. daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
5. przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
7. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
8. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
9. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
11. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
12. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robót,
13. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
14. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań,
15. inne istotne informacje o przebiegu Robót,
16. zgłoszenie zakończenia Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
KSIĘGA OBMIARU
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
zelementów robót. Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych i
wpisuje się do Księgi Obmiarów. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7 niniejszej
Specyfikacji.
DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzające jakość materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.
POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru, następujące
dokumenty:
1. zgłoszenie rozpoczęcia robót,
2. protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy,
3. umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
4. protokoły odbioru robót,
5. protokoły z narad i ustaleń,
6. korespondencję na budowie.
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY
Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

powinno

spowodować

jego

Wszelkie dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione
do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie
pomiary długości, będą wykonywane w poziomie wzdłuż linii osiowej.
Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy.
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w Mg (megagramach), (tonach) lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy
na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego
identyfikację.
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być
przewożone pojazdami o kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie określić.
Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację.
Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót
uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru na piśmie, dla każdego typu używanych
pojazdów.
Obmiar objętości następuje na punkcie dostawy.
Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy
losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od
uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do
uzgodnionej.
Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach.
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszą być
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa
legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiadać
ważne świadectwa legalizacji i być utrzymywane przez Wykonawcę w sposób zapewniający
zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były
legalizowane i posiadają ważne Świadectwa Legalizacji.
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami

Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń,
Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i
korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń
i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor nadzoru
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej części
robót.
8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak
przy odbiorze końcowym robót.
8.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem
na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości
operatu kolaudacyjnego.
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na postawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.
W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających,
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru
Ostatecznego Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zmawiającego.
Do odbioru
dokumenty:

ostatecznego Wykonawca jest

zobowiązany przygotować następujące

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi,
- dokumenty od dostawców, producentów dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,
-sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne winno zawierać:
- zakres i lokalizację wykonywanych robót,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.
8.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru ostatecznego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. USTALENIA OGÓLNE
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone
dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9 Specyfikacji Technicznych.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania
robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic,
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa
Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach Kontraktu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót zostały wymienione w
odpowiednich rozdziałach Specyfikacji Technicznych.

S-01.00.00. INSTALACJA WODOCIĄGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ
I. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
instalacji kanalizacji sanitarnej związanych z rozbudową i przebudową budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na dom sąsiedzki w Słupsku, przy ul. Ogrodowej 20a, dz. nr 66/1.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T.
Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne z budynku, zgodnie z dokumentacją
projektową:
a) demontaż istniejących przewodów kanalizacyjnych z rur PVC
b) wykonanie wykopów pod poziomy kanalizacyjne
c) wykonanie podsypki piaskowej pod poziomy kanalizacyjne
d)ułożenie w wykopie rurociągów kanalizacji sanitarnej z PVC
e)wykonanie obsypania rurociągów
f)zasypanie wykopów gruntem rodzimym
g) wykonanie pionów i podejść do przyborów sanitarnych z PVC – w szachtach lub w ścianach
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
1.4.1.
Instalacja kanalizacji sanitarnej służy do odprowadzania ścieków z budynku do istniejącej sieci
kanalizacji sanitarnej.
1.4.2.
Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Materiały do wykonania podłoża i obsypki rurociągów:
2.1.1. Do wykonania podłoża i obsypki rurociągów należy stosować grunty sypkie, w których nie powinny
występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm.
2.2.Materiały do wykonania kanalizacji sanitarnej:
2.2.1. Do wykonania instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej należy stosować:
a) rury i kształtki kanalizacyjne z PVC łączone na uszczelkę gumową
b) czyszczaki z PVC
c) wpusty kanalizacyjne 15x15cm
d) rury wywiewne z PVC
e) umywalki ceramiczne podblatowe z nierdzewnym syfonem
f) umywalki ceramiczne wiszące

g) umywalki przystosowane dla osób niepełnospr.; bateria uruchamiana dźwignią, syfon wbudowany w
ścianę
h) zlewozmywaki jednokomorowe ze stali nierdzewnej
i) zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej
j) pisuary z zabudowanym zestawem spłukującym
k) miski ustępowe ceramiczne na stelażu "podwieszane"
l) miski ustępowe przystosowane dla osób niepełnospr. ceramiczne na stelażu "podwieszane"
n) zmywarka
2.3. Materiały stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać wymaganiom norm
państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom wydanym przez Instytut Techniki
Budowlanej.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową i uzyskania
akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału,
jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości transportu. Wykonawca ma
obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie
pasa drogowego jak i poza nim.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykopy pod poziomy kanalizacji sanitarnej należy wykonać sposobem ręcznym, głębokość wykopów
zgodna z projektem technicznym.
5.2. Wykonanie podsypki pod rurociągi:
5.2.1. materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania:


nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm



materiał nie może być zmrożony



nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału

5.2.2. Wysokość podsypki powinna wynosić 0,10 – 0,15 m.
5.2.3. Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest skalne,
wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m.
5.3. Ułożenie poziomów kanalizacji sanitarnej
5.3.1.Rury należy układać kielichami zwróconymi przeciwko kierunkowi przepływu i w taki sposób, aby
przynajmniej ¼ obwodu przylegała do podłoża.
5.3.2. W miejscach złączy wykonuje się gniazda (pogłębienie wykopu) umożliwiające należyte
wykonanie połączenia
5.3.3. Rury należy układać w taki sposób, aby podparcie było jednolite i pozostawione w takim
położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie technicznym.

5.3.4. Przy połączeniach kielichowych należy zwrócić uwagę, aby rura nie wspierała się na kielichu.
5.4. Wykonanie obsypki rurociągów:
5.4.1. Materiał na obsypkę – jak w punkcie 5.2.1.
5.4.2. Obsypkę rurociągów należy wykonać po dokonaniu prób szczelności poziomów kanalizacji
sanitarnej, zatwierdzonej przez inspektora nadzoru.
5.4.3. Wykonanie obsypki nie może spowodować przemieszczenia lub uszkodzenia rurociągu.
5.4.4. Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,10-0,20 m po
zagęszczeniu.
5.4.5. Wskazane jest użycie sprzętu zagęszczającego, który może pracować jednocześnie po obu
stronach przewodu.
5.4.6. Pierwsza warstwa obsypki aż do osi rury powinna być wykonana w taki sposób, aby uniknąć
uniesienia rury.
5.4.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna być wykonana do wysokości 0,10 m powyżej górnej krawędzi
rury.
5.5. Zasypanie wykopów:
5.5.1. Można wykonać zasypanie gruntem rodzimym, jeżeli maksymalna wielkość cząstek nie
przekracza 30 cm
5.6. Wykonać piony kanalizacji sanitarnej, zakończyć rurami wywiewnymi
5.7. Piony uzbroić w czyszczaki
5.8. Zamontować urządzenia sanitarne (umywalki i miski ustępowe dla osób niepełnosprawnych wraz z
poręczami, uchwytami i siedziskiem prysznicowym)
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w S00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania
robót pomiarowych.
6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do:


dziennika budowy



protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badań
Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji kanalizacji sanitarnej zostały
wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz wskazówkami inspektora nadzoru.
Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w
trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu budowy.
Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w obecności inspektora

nadzoru.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych.
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy:
- dzienników budowy
- protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.
Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót.
Ponadto wykonawca powinien przedstawić zestawienia wartości wskaźnika zagęszczenia obsypek
przewodów.
Kontrola jakości i szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odbyć się w obecności
przedstawiciela Wodociągów.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne dodatkowe
ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
Instalację kanalizacji sanitarnej uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli
wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne z
wymaganiami, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej uznaje się za niezgodne z dokumentacją
projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z
wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegają zapłacie.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:


dokumentację projektową powykonawczą



geodezyjną dokumentację powykonawczą



protokoły z dokonanych prób i pomiarów

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen jednostkowych
określonych dla poszczególnych rodzajów robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE


PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.



PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze. Zmiany 1 BI 6/69 poz.81



PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podział, terminologia



PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze



PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyli



PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu



PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu



PN-EN 274:1966 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien

kąpielowych. Ogólne wymagania techniczne.



PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe



PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki



PN-89/M-75178.02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów i

zlewozmywaków


PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjne. Przelewy i spusty



PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. Zmiany 1

B10poz.842, BI 9/88 poz. 100


PN-78/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki



PN-85/B-75700.01 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące.
Wymagania i badania



PN-77/B-75700.02 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów, Zawory spłukujące
ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania



PN-86/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek

ustępowych kompakt. Główne wymiary.


PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe



Aprobata Techniczna ITB AT-15-3269/2003

II. INSTALACJA WODOCIĄGOWA
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
instalacji kanalizacji sanitarnej związanych z rozbudową i przebudową budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na dom sąsiedzki w Słupsku, przy ul. Ogrodowej 20a, dz. nr 66/1.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T.
Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie instalacji wodociągowej rozprowadzającej wodę w budynku przebudowywanego i
rozbudowywanego „Białego Spichlerza”, zgodnie z dokumentacją projektową:
a)demontaż istniejącej instalacji wodociągowej
demontaż istniejących w piwnicy przewodów wodociągowych, demontaż pionów, demontaż
rozprowadzeń w mieszkaniach
b)wykonanie rozprowadzenia wody w budynku:


budynek posiada wejście wody;



instalacja wody zimnej z rur z tworzywa sztucznego typu PE-Xa oraz PE-Xa SDR11



odcinki instalacji wody ciepłej z rur z tworzywa sztucznego typu PE-Xa;
c) montaż armatury (zawory, baterie)
d) wykonanie izolacji

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Instalacja wodociągowa - zespół urządzeń zmontowanych w budynku zaopatrujących
użytkowników w wodę.
1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Materiały do wykonania instalacji wodociągowej
2.1.1. Do wykonania instalacji wodociągowej należy stosować:
- rury stal. ocynk. - poziomy i piony doprowadzające wodę do hydrantów; przewody prowadzone w ścianie
lub w szachtach
- rozprowadzenia wody zimnej do celów bytowych w warstwie posadzkowej z rury PE-Xa SDR11;
- rury z tworzywa sztucznego typu PE-Xa – odcinki instalacji c.w.u.,
- hydranty dn 25 sztuk 12
- zawory odcinające
- zawory do spłuczek
- zawory z filtrem na podejściach do baterii
- baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe
- baterie zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe
- otuliny poliuretanowe do rur tworzywowych oraz stalowych
2.2. Materiały stosowane do wykonania instalacji wodociągowej powinny odpowiadać wymaganiom norm
państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom wydanym przez Instytut Techniki
Budowlanej.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową i uzyskania
akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału,
jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości transportu. Wykonawca ma
obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie
pasa drogowego jak i poza nim.
5. WYKONANIE ROBÓT

- Poziomy i piony wody zimnej przeciwpożarowej wykonać z rur i kształtek stal. ocynk
- Poziomy i piony wody zimnej do celów bytowych wykonać z rur i kształtek PE-Xa
- Rozprowadzenia w warstwie posadzkowej wody zimnej bytowej z rur PE-Xa SDR11,
- Odcinki c.w.u. rury z tworzywa sztucznego typu PE-Xa,
- Na przewodach wody zimnej i przeciwpożarowej montować zawory kulowe odcinające oraz
przeciwpożarowe zawory pierwszeństwa w szafkach;
- Na podejściach do baterii montować zawory kulowe z filtrem
- Na podejściach do spłuczek montować zawory odcinające;
- Po wykonaniu instalacji a przed montażem baterii wykonać płukanie instalacji
- Przeprowadzić próbę ciśnieniową instalacji
Jako armaturę do poszczególnych urządzeń montować:


baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe



baterie wannowe wiszące jednouchwytowe



baterie zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe



baterie umywalkowe uruchamiane dźwignią w łazienkach dla osób niepełnosprawnych

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w S00.00.00. „Wymagania ogólne”.
6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do:


dziennika budowy



protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badań
Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wodociągowej zostały wykonane
zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz wskazówkami inspektora nadzoru.
Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w
trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu budowy.
Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w obecności inspektora nadzoru.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy:
a) dzienników budowy
b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.
Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne dodatkowe
ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
Instalację wodociągową uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie
wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne z
wymaganiami, wykonanie instalacji wodociągowej uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową. W
tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i
przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegają zapłacie.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:


dokumentację projektową powykonawczą



protokoły z dokonanych prób i pomiarów

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen jednostkowych
określonych dla poszczególnych rodzajów robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE


PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu



PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe



PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
stojące



PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory przelotowe



PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej, Wymagania i badania

S-02.00.00. INSTALACJA C.O. i C.T.
I. INSTALACJA C.O. i C.T.
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót instalacji c.o. oraz c.t. dla przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na dom sąsiedzki w Słupsku, przy ul. Ogrodowej 20a, dz. nr 66/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T.
Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu demontaż istniejącej i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepła
technologicznego zgodnie z dokumentacją projektową:
a) Demontaż istniejącej w budynku instalacji centralnego ogrzewania: demontaż grzejników,
przewodów rozprowadzających w mieszkaniach,
b) Montaż rurociągów instalacji c.o. z rur z tworzywa wielowarstwowych, łączonych na
kształtki zaciskowe lub zgrzewanie oraz rur stalowych
c) Montaż rurociągów instalacji c.t. z rur stalowych,
d) Montaż grzejników płytowych typu V z zasilaniem dolnym (tradycyjnych oraz
ocynkowanych), z wbudowanym zaworem termostatycznym,
e) Montaż głowic termostatycznych
f) Montaż odpowietrzników automatycznych oraz aparatury kontrolno pomiarowej
g) Montaż zaworów odcinających i równoważących
h) Montaż szafek z rozdzielaczami wyposażonymi w zawory odcinające, zawory kulowe,
zawory równoważące, odpowietrzniki
i) Wykonanie płukania i próby ciśnieniowej instalacji
j) Wykonanie próby i regulacji instalacji „na gorąco”
k) Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
l) Wykonanie izolacji termicznej
m) Wykonanie rozdzielacza obiegów grzewczych z rur stalowych
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego, pompowego, dwururowego
niskoparametrowego - zespół urządzeń zmontowanych w budynku dostarczających ciepło
do poszczególnych pomieszczeń.
1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Materiały do wykonania instalacji centralnego ogrzewania:
2.1.1. Do wykonania instalacji c.o. należy stosować:
1. Rury stalowe czarne

2. Rury z tworzyw sztucznych typu PE-Xa
3. Grzejniki stalowe płytowe z podejściem dolnym, tradycyjne i ocynkowane
4. Zawory regulacyjne
5. Zawory odcinające
6. Zawory grzejnikowe termostatyczne
7. Głowice termostatyczne
8. Odpowietrzniki automatyczne
9.Szafki podtynkowe z rozdzielaczami wyposażonymi w zawory odcinające, zawory kulowe,
zawory równoważące, odpowietrzniki
10.Otuliny poliuretanowe
2.2. Materiały do wykonania instalacji ciepła technologicznego
2.2.2. Do wykonania instalacji c.t. należy stosować:
1. Rury stalowe
2. Zawory regulacyjne
3. Zawory odcinające
4. Pompy obiegowe central wentylacyjnych
5. Odpowietrzniki automatyczne
6. Armatura kontrolno pomiarowa
Materiały stosowane do wykonania instalacji c.o. i c.t. powinny odpowiadać wymaganiom
norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom wydanym przez
Instytut Techniki Budowlanej.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową i
uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i
wymaganiami specyfikacji technicznych.
4. TRANSPORT
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju
materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości transportu.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonać instalację c.o. z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o połączeniach
zaciskowych
5.2. Wykonać instalację c.o. oraz c.t. z rur stalowych
5.3. Zamontować grzejniki stalowe płytowe z podejściem dolnym typu V
5.4. Zamontować głowice termostatyczne
5.5. Zamontować zawory równoważące
5.6. Zamontować zawory odcinające
5.7. Zamontować odpowietrzniki automatyczne
5.8. Wykonać próbę szczelności instalacji
5.9. Wykonać płukanie instalacji
5.10. Wykonać próbę instalacji „na gorąco”
5.11. Wykonać nastawy wstępne na zaworach regulacyjnych
5.12. Wykonać izolację termiczną
5.13. Wykonać i zamontować rozdzielacz główny z rur stalowych dla obiegów c.o. i c.t.
5.14. Zamontować armaturę kontrolno-pomiarową

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi
w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do:
 dziennika budowy
 protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badań
Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji c.o. i c.t. zostały
wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz wskazówkami inspektora
nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu budowy.
Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w obecności
inspektora nadzoru.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych.
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy:
a) dzienników budowy
b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.
Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości
robót.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
Instalację centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego uznaje się za wykonaną
zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy
odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne z
wymaganiami, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania uznaje się za niezgodne z
dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegają
zapłacie.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:
 dokumentację projektową powykonawczą
 protokoły z dokonanych prób i pomiarów
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE










PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania
PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia
PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania
PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów armatur i
urządzeń. Wymagania i badania

S-03.00.00. INSTALACJA GAZOWA (DEMONTAŻ)
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
demontażu istniejącej instalacji grzewczej dla przebudowy i rozbudowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na dom sąsiedzki w Słupsku, przy ul. Ogrodowej 20a, dz. nr
66/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T.
Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające demontaż
instalacji gazowej zlokalizowanej w rozpatrywanym budynku.
a) Demontaż istniejącej w budynku instalacji gazowej: demontaż liczników gazu pionu
gazowego, przewodów gazowych rozprowadzających w mieszkaniach.
2. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową i
uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i
wymaganiami specyfikacji technicznych.
3. TRANSPORT
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju
materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości transportu.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim.
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót.

S-04.00.00. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI
1.0.

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania
Dotyczące wykonywania i odbioru robót: instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
na potrzeby przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dom
sąsiedzki w Słupsku, przy ul. Ogrodowej 20a, dz. nr 66/1.
1.2. Zakres robót objętych (ST)
Zakres robót obejmuje:



Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
Wykonanie instalację klimatyzacji

1.3. Określenia podstawowe
Określenia ogólne zawarto w „ogólnej specyfikacji technicznej”
Instalacja wentylacji mechanicznej – instalacja nawiewno-wywiewna pomieszczeń
świetlicy oraz wentylacja wyciągowa pomieszczeń sanitarnych
Instalacja klimatyzacji – instalacja schładzania pomieszczeń biurowych, świetlicy i
technicznych.
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca stosowne
kwalifikacje,
Upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach
związanych z realizacją budowy,
Polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
w formie pisemnej sposobu realizacji i odbioru robót oraz innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy,
Roboty wentylacyjne – wszystkie prace związane z wykonaniem instalacji wentylacji
zgodnie z dokumentacją projektową
Roboty klimatyzacyjne – wszystkie roboty związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji
zgodnie z dokumentacją projektową.
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty,
Wykonanie – wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót,
Procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do
jego wykonania,
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 strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch,
Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących
do uzdatniania i rozprowadzenie powietrze,
Instalacja klimatyzacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów klimatyzacyjnych
służących do schłodzenia powietrza wewnątrz pomieszczeń
Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewników i wywiewników, 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 podwyższeniu jego
temperatury,
Chłodzenie powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury,
Nawilżanie powietrza – Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim
zawartości wilgoci,
Wentylator – urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch,
Filtracja powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego
zanieczyszczeń stałych lub ciekłych
Odzyskiwanie ciepła lub/i wilgoci – wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci opadowej z procesów
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepło lub/i wilgoci przez instalację wentylacyjną,
Czerpnia wentylacyjna – element instalacji, przez który jest zasysane powietrze
zewnętrze,
Wyrzutnia wentylacyjna – element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na
zewnątrz
Filtr powietrza – zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych
Nagrzewnica powietrza –wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza,
Urządzenie do odzyskiwania ciepła lub/i wilgoci – urządzenie przeznaczone do
przekazywania ciepła lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zużytego do strumienia
powietrza uzdatnianego lub odwrotnie,
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
zamianę oporów 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,
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,
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera/Inspektora
Nadzoru.
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 co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości.
Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą
zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

Dokumentację robót stanowią:








projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Dz. 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla
którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Dz. 2004 r. Nr 92, poz. 881)
protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót wynikających, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (zgodnie z art. 3, pkt.
14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.
1.4.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową





wszystkie wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a użyte do
realizacji budowy materiały powinny posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne;
w przepadku gdy wykonane roboty lub parametry użytych do ich wykonania materiałów nie
będą zgodne z Dokumentacją to takie roboty zostaną niezwłocznie naprawione, a
nieodpowiednie użyte do wykonania roboty materiały zostaną zastąpione właściwymi na
koszt Wykonawcy;
w przypadku konieczności dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej, zmiany te
Inspektor Nadzoru winien uzgodnić z Projektantem.

1.4.2. Kompletność dokumentów
Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty
dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru są istotnymi elementami inwestycji i
jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak
gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.
W jakichkolwiek rozbieżnościach, wymiary określone w liczbach są ważniejsze
od wymiarów wynikających ze skali rysunków.
Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub
braków w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznych, a o ich wykryciu
winien bezzwłocznie powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru, który dokona niezbędnych
zmian i poprawek po ich uzgodnieniu z Projektantem.
2.0.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania

Podstawowe wymagania dotyczące materiałów i składowania zawarto w „ogólnej
specyfikacji technicznej”
- Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, stosować wyroby budowlane, które zostały
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są
właściwie oznaczone:
1) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazując, że
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznym oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w
odniesieniu do wyrobów polegających tej certyfikacji,
2) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ
na spełnianie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów
nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,
3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z
wymaganiami podstawowymi,
5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby
budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie
wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i
obowiązującymi normami.
- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik, a jeżeli jego ustanowienie nie jest
wymagane–inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych
przechować oświadczenia, oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów.
2.2. Wymagania szczegółowe dla urządzeń dla materiałów
Typy i producenci urządzeń podani zostali w celu określenia parametrów pracy,
montażu i standardu wykonania. Można zastosować urządzenia o nie gorszych
parametrach i standardzie wykonania pod warunkiem zatwierdzenia zmiany przez
projektanta.
2.2.1 Instalacja Wentylacji Mechanicznej
Wykaz podstawowych urządzeń technologicznych wraz z parametrami technicznymi
1. Centrale wentylacyjne

1.1 Wymagania ogólne – obudowa i wykonanie central
Centrale powinny być zgodne z:
PN-EN 13053+A1:2011 – „Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne –
klimatyzacyjne – Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych
i sekcji”

PN-EN 1886:2008 – „Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne –
właściwości mechaniczne”
PN-EN 1751:2002 – „Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe –
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających”
PN-EN 50106:2009 - :Bezpieczeństwo użytkowania elektrycznego sprzętu do użytku
domowego i podobnego – Postanowienia szczegółowe dotyczące badań wyrobu sprzętu
wchodzącego w zakres EN 60335-1”
Ponadto Centrale muszą spełniać wymagania dotyczące ekoprojektu dla systemów
wentylacyjnych zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
(Rozporządzenie (UE) NR 1253/2014)
Centrale muszą posiadać Atest Higieniczny potwierdzający przeznaczenie do instalacji
wentylacyjnych użyteczności publicznej, obiektów służby zdrowia i oświatowo
wychowawczych, budynków pasywnych.
OBUDOWA
Bezszkieletowa konstrukcja wykonana z paneli obustronnie pokrytych powłoką alucynk.
klasa wytrzymałości obudowy –D1(M),
klasa nieszczelności przy -400Pa / +700Pa –L1/L1,
klasa szczelności obejścia filtra – F9,
klasa przenikalności cieplnej obudowy – T1,
klasa mostów termicznych -TB2
dane zgodnie z normą EN 1886:2008
PANELE OBUDOWY
Panele obudowy typu sandwich o grubości izolacji 50 mm. Składają się z osłony
zewnętrznej łączonej kształtowo przy zastosowaniu specjalnego zamka z osłoną
wewnętrzną, wypełnione izolacją.
Osłona zewnętrzna oraz osłona wewnętrzna – blacha stalowa gr. 0,8mm z warstwą
alucynku o gramaturze 150 g/m2 charakteryzująca się wysoką odpornością na korozję
atmosferyczną, wysokim stopniem odbicia światła, katodową ochroną antykorozyjną na
brzegach ciętych.
Izolacja – wełna mineralna o grubości 50 mm o współczynniku przewodzenia ciepła
0,035W/mK o klasie reakcji na ogień A1.
Dodatkowo drzwi rewizyjne zaopatrzone są w zawiasy i klamki dwustopniowego
zamykania. (Pierwszy stopień zamyka, drugi stopień dociska do uszczelki.)
Osłony rewizyjne zaopatrzone są w tulejki montażowe ze śrubami M8 o łbie imbusowymi
uchwyty manipulacyjne.
RAMA NOŚNA
Sekcje dolne central wyposażone są w ramy nośne wykonane z blachy alucynk o
wysokości 120 mm z otworami do transportu przy użyciu zarówno sztaplarki (otwory
prostokątne) jak i dźwigu (otwory okrągłe).
ZESPÓŁ WENTYLATOROWY PROMIENIOWO-OSIOWY
Zespół wentylatorowy składa się z silnika, wentylatora, tulei taper-lock łączącej wał silnika
z piastą rotora, leja wlotowego, ramy wraz z przeponą oraz wibroizolatorów.
Silnik – trójfazowy, asynchroniczny400 V / 50 Hz; klasa ochrony IP 55, typ zabudowyIMB3,
klasa sprawności nie mniej niż IE2, przystosowany po współpracy z falownikiem,
Wirnik – wykonany z tworzywa sztucznego z łopatami pochylonymi do tyłu,
wysokosprawny, o stopniu wyważenia G2,5/6,3 z piastą do montażu za pomocą tulei
taper-lock
Lej wlotowy – tłoczony z blachy ocynkowanej
Wibroizolatory – wykonane z gumy o określonej sztywności, tłumią drgania materiałowe
Rama wraz z pozostałymi elementami montażowymi wykonana z profili z blachy

ocynkowanej.
ZESPÓŁ FILTRA
Filtr kieszeniowy o określonej ilości worków z włókniny stosownej do klasy filtracji
wyposażony jest w ramkę montażową z blachy powlekanej. Montaż filtra w sekcji możliwy
jest dzięki zastosowaniu prowadnic dociskowych zamykanych przy użyciu dźwigni.
NAGRZEWNICA WODNA/GLIKOLOWA
Nagrzewnica wodna – wymiennik wężownicowy ciepła wyposażony w pakiet lamel
aluminiowych z rurkami i kolektorami miedzianym. Wyjścia kolektorów zaopatrzone w
króćce mosiężne z gwintem rurowym. Ponadto każdy króciec jest zaopatrzony w zaworek
do spustu wody bądź odpowietrzenia.
ZESPÓŁ CHŁODNICY FREONOWEJ
Chłodnica freonowa – wymiennik wężownicowy ciepła wyposażony w pakiet lamel
aluminiowych z rurkami miedzianymi i kolektorem powrotnym miedzianym. Króciec
wlotowy czynnika zaopatrzony w rozdzielacz czynnika z rurkami kapilarnymi, wylot bosy.
Króćce wymiennika zaślepione. Wymiennik wypełniony azotem.
Wanna na skropliny - taca wykonana z blachy nierdzewnej z przyspawanym króćcem o
średnicy Ø32 mm służy do odprowadzania wykroplonej wody powstałej w procesie
schładzania powietrza.
Kaseta odkraplacza składa się z szeregu specjalnie ukształtowanych profili z tworzywa
sztucznego których zadaniem jest wyłapanie kropel wody porwanych przez powietrze.
Profile zamocowane w specjalnie skonstruowanej ramce z kształtowników stalowych
zawieszone na ściance wanny.
WYMIENNIK OBROTOWY
Kaseta wymiennika obrotowego składa się z rotoraregeneracyjnego, przetwornika
częstotliwości, silnika z motoreduktorem wyposażonego w koło pasowe i pasa
przekazującego napęd oraz obudowy z blachy ocynkowanej.
Rotor regeneracyjny - matrycaskładająca się z pakietu arkuszypłaskich i falowanych foli
aluminiowejułożonychnaprzemiennie tak, że tworzą kanały do przepływu powietrza, służy
do magazynowania ciepła z powietrza wywiewanego i przekazywania go do strumienia
powietrza świeżego.
Silnik trójfazowy, asynchroniczny, z motoreduktorem i kołem pasowym przystosowany do
pracy z przetwornikiem częstotliwości.
Przetwornik częstotliwości służy do sterowania prędkością obrotową silnika w celu
dopasowania sprawności odzysku ciepła (szybkość obracania rotora) do bieżącego
zapotrzebowania ciepłą.
Czujnik obrotów informujący o błędzie w przypadku ustania obrotów i pas napędowy.
2. Kanały i akcesoria wentylacyjne






Kanały wentylacyjne i przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej o
połączeniach kołnierzowych łączonych na nasuwki. Zamknięcia blacharskie kanałów
zaprasowane typu „Pistrburgh”. Uszczelnienia połączeń kołnierzowych uszczelką PE.
Kanały okrągłe „spiro” ocynkowane łączone z pozostałymi elementami systemu na
systemowe uszczelki gumowe. Typy i wymiary kanałów wg PN-B3434, PN-EN 1505, PN-B7600:1996 – klasa szczelności B. Połączenia przewodów wg PN-B-7602:1996;
Materiał kanałów powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych oraz nalotów
korozyjnych;
Przewody elastyczne przyłączne „flex”, dwuściennie aluminiowe izolowane fabrycznie
wełną mineralną gr. 25mm + izolacja par ochronna;
Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne z przepustnicami powietrza;











Lokalizacja i kolor elementów nawiewnych i wyciągowych dostosować do aranżacji sufitów
podwieszanych i zabudowy;
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalację wentylacji przed
wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp.;
Otwory wlotowe czerpni i 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;
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być
wyposażone w elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym
położeniu. Mechanizm napędu przepustnic nie powinien mieć nadmiernych luzów
powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji;
Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w
pełnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia
otwartego i zamkniętego;
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co
najmniej 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751;
Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

3. Klimatyzacja

Zaprojektowano system klimatyzacji oparty na urządzeniu chłodniczym typu Split o
mocy 3,8kW. Regulacja odbywać się będzie w sposób automatyczny poprzez pomiar
temperatury w pomieszczeniu.
W celu zabezpieczenia przewodów czynnika chłodniczego przed kontaktem z
wodą, śniegiem oraz uszkodzeniami mechanicznymi należy je prowadzić w korytach
wykonanych z blachy ocynkowanej. Dodatkowo same przewody należy zabezpieczyć
otuliną wyposażoną w płaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego np: K-FLEX ST
AICLAD. Odpowiednie zabezpieczenie leży w zakresie wykonawcy instalacji
klimatyzacyjnej. Przykładowe zabezpieczenie przewodów:

Rozmieszczenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych pokazano w części rysunkowej
projektu. Regulacja temperatury oraz ilości nawiewanego powietrza będzie możliwa
poprzez indywidualne sterowniki bezprzewodowe.
Producent urządzeń powinien posiadać certyfikat Euroventu lub AHRI potwierdzający
parametry proponowanych urządzeń.
Całość instalacji zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.
3.0.

SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi
Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi zawarto w „ogólnej
specyfikacji technicznej”
3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i narzędzi

3.2.1. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Wykaz podstawowego sprzętu i narzędzi
Do wykonywania instalacji wentylacji należy stosować:















4.0.

wiertarka udarowa o mocy 600 W, z kompletem wierteł diamentowych;
wiertarka o mocy 500 W, z kompletem wierteł do metalu;
wiertarko akumulatorowa z kompletem wierteł wkręcających;
nożyce elektryczne do blachy
nitownica
giętarka ręczna z nożycami rolkowymi do blach do 1.25mm
młot udarowy COMBI o mocy 1100 W, z kompletem wierteł diamentowych;
młot wyburzeniowy moc 1350 W, z kompletem końcówek;
wiertnica do betonu o mocy 2100 W, z koronami o średnicach od 55 – 200mm;
szlifierka kątowa moc 2100 W o średnicy tarczy 230mm;
spawarka transformatorowa 400V/225-240 A;
poziomica laserowa ze statywem;
poziomice o długości od 0,5 – 1,0m;
komplet kluczy płaskich;
pompa próżniowa, manometry, przewody pomiarowe, zestaw do lutowania instalacji
chłodniczej

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Podstawowe wymagania dotyczące transportu zawarto w „ogólnej specyfikacji
technicznej ”
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu
4.2.1. Instalacja wentylacji mechanicznej
Transport i składowanie materiałów




Centrale wentylacyjne i klimatyzatory
Centrale wentylacyjne należy przewozić samochodami skrzyniowymi w pozycji
pionowej w taki sposób aby podstawa całkowicie opierała się na zupełnie poziomej
płaszczyźnie transportowej. Centrale zostają dostarczone w opakowaniu
fabrycznym i ze względu na ich wielkość i wagę mogą być rozładowywane tylko
przy pomocy urządzeń mechanicznych (wózków, podnośnikowych dźwigów itp.)
Po dostarczeniu na plac budowy należy sprawdzić czy centrale i ich elementy nie
zostały uszkodzone podczas transportu;
Kanały, kształtki i osprzęt wentylacyjny
Kanały wentylacyjne muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej
długości. Wyładunek kanałów wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi
widełkami lub dźwignią. Przewóz kształtek i osprzętu wentylacyjnego może się
odbywać wyłącznie samochodami skrzyniowymi.
Na platformie samochodu kanały powinny leżeć na podkładkach drewnianych o
szerokości co najmniej 10cm i grubości co najmniej 2,5cm ułożonych prostopadle
do osi kanałów.
Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m.
Kształtki wentylacyjne przewozić ułożone jedna na drugiej nie więcej niż 3 w
warstwach.
Przy rozładunku kanałów i kształtek wentylacyjnych nie można ich rzucać ani
przesuwać po pochylni. Przy długościach kanałów większych niż długość pojazdu,
wielkość zwisu nie może przekraczać 1m.



5.0.

Szczegółowe wytyczne wg dokumentacji producenta i wyrobu.
Pozostałe materiały
Pozostałe materiały wymienione w niniejszej specyfikacji powinny być przewożone
dowolnymi zakrytymi środkami transportu.
Ładunki należy rozmieszczać i mocować zgodnie z dokumentacjami technicznoruchowymi urządzeń.
Materiały izolacyjne powinny być przewożone i składowane na budowie w
miejscach suchych, zabezpieczonych przed utratą ich właściwości izolacyjnych na
skutek zawilgocenia.
Szczegółowe wytyczne wg dokumentacji producenta i wyrobu.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót zawarto w „ogólnej
specyfikacji technicznej”
5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót
5.2.1. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
powinny być zakończone:



wszystkie roboty przygotowawcze/przebicia otworów w stropach i ścianach;
prace konstrukcyjno-budowlane wraz z wewnętrznymi instalacjami umożliwiającymi
swobodne prowadzenie prac montażowych.

Należy przestrzegać warunków wydanych przez producenta wyrobu co do wymogu
uczestnictwa w czynnościach montażowych przedstawiciela producenta, warunków
producenta dotyczących przeszkolenia pracowników Wykonawcy w zakresie
montażu urządzeń oraz warunków montażu lub odbioru po montażu przez zespół
serwisowy dostawcy.
1. Montaż central wentylacyjnych, klimatyzatorów i wentylatorów:
 montaż urządzeń powinien być wykonywany w oparciu o rysunki dostawców i
wytyczne przedstawione w dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń;
 zasilanie elektryczne wirników wentylatorów powinno zapewnić prawidłowy
kierunek obrotów wentylatora
 sposób mocowania urządzeń powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację
oraz wymianę urządzenia bez uszkodzenia elementów przegrody budowlanej;
 sprawdzić usytuowanie i podstawowe wymiary konstrukcji wsporczych;
 przeprowadzić transport poziomy z miejsca składowania na miejsce montażu;
 przeprowadzić transport pionowy i poziomy urządzeń w Stefie montażu;
 dokonać ustawienia urządzenia na właściwym miejscu, wypoziomować,
zamontować poszczególne elementy, sprawdzić poprawność montażu;
 podłączyć kanały doprowadzające i odprowadzające powietrze;
 zamocowanie urządzeń zabezpieczać przed przenoszeniem drgań na
konstrukcję budynku (przez stosowanie płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów
sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez
stosowanie łączników elastycznych;
 wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z
wymiarami i kształtem otworów urządzeń;
 łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał
kształt łącznika podczas pracy urządzenia i jednocześnie aby drgania nie były
przenoszone na instalację

2. Montaż kanałów i akcesoriów:
 kanały prowadzone na dachu i pod stropem pomieszczeń. Mocowanie kanałów
za pomocą zawiesi do stropu minimum co 2m (lub podpora konstrukcyjna na
dachu). Na kanałach należy zastosować system podwieszeń z amortyzatorami
gumowymi w celu zredukowania drgań;
 przewody wentylacyjne zamocowane do przegród budynków w odległości
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku
połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić ~100mm;
 połączenia rozłączne poszczególnych elementów powinny być szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane;
 przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach,
których wymiary są od 50 do 100mm 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;
 połączenia
kanałów
zewnętrznych
zabezpieczyć
nakładkami
przeciwdeszczowymi. W miejscach trudnodostępnych samo wulkanizującą
taśmą butylową z folią aluminiową;
 montaż instalacji za pomocą zawiesi i konstrukcji wsporczych z systemowych
profili ocynkowanych. Zawiesia i podpory z elementami amortyzacyjnymi w
sposób uniemożliwiający przenoszenia drgań na konstrukcję;
 materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność
na korozję w miejscu zamontowania. Kanały wentylacyjne należy mocować na
podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno być takie, aby ugięcie
kanału pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 0,4%
długości pomiędzy podporami;
 przed wbudowaniem elementów instalacji sprawdzić zgodność wskazanych
wymiarów do elementów konstrukcji i innych instalacji;
 odsadzki i redukcje oraz kanały dwuścienne zamawiać i montować po
uprzednim sprawdzeniu wymiarów rzeczywistych na budowie;
 kanały prostokątne na zakończeniu ciągów i odgałęzień oraz zmianach
kierunku trasy zamawiać z 1 ramką luźną oraz naddatkiem długości wykonania
domiaru na budowie;
 dla pomieszczeń sanitarnych zapewnić stolarkę z otworami dla przepływu
powietrza (oznaczenie KK kratka kontaktowa);
 dostęp do czyszczenia kanałów wentylacyjnych realizować poprzez systemowe
rewizje montowane na poszczególnych kanałach;
 przejście przez strop kanałów dachowych wykonać na systemowych cokołach i
postawach dachowych izolowanych zgodnie z technologią producenta powłoki i
izolacji dachu. Wentylatory dachowe instalować na systemowych cokołach
tłumiących;
 przejście kanałów wentylacyjnych przez przegrody EI oddzielenia pożarowego
wyposażyć w klapy p.poż. o odporności równej lub większej wymaganej
odporności przegrody. Przejścia przez przegrody murowane z dodatkową
izolacją – osłoną kanału z wełny mineralnej twardej;
 w przypadku oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja
podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych;
 w przypadku , gdy jest wymagane, aby urządzenie i elementy w sieci
przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić
niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku;
 czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego
instalacji;
 montaż urządzeń i akcesoriów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych
wykonany powinien być zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta;



wykonać zasyfonowanie odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych.
Centrale wentylacyjne oraz wentylatory łączyć z instalacją za pomocą króćców
amortyzacyjnych.

3. Montaż izolacji termiczno akustycznej:
 izolacje cieplne, akustyczne i przeciwpożarowe przewodów muszą mieć
szczelne połączenia wzdłużne wykonane za pomocą rozwiązań systemowych;
 izolacje wewnątrz budynku mają mieć powłoki z folii aluminiowej, izolacje
przewodów biegnących nad dachem zabezpieczone mają być płaszczem
ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej;
 montaż poszczególnych izolacji wykonać zgodnie z instrukcją montażu podaną
przez producenta;
6.0.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Podstawowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawarto w „ogólnej
specyfikacji technicznej”
6.2. Wymagania szczegółowe dotyczące kontroli jakości robót
6.2.1. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Instalacja winna być wykonana zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.
Wprowadzenie zmian jest dozwolone pod warunkiem zgody projektanta.
1. Badanie w czasie robót:
 badanie w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót
z dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowości dalszych prac.
 kontroli podlega:
 estetyka i sposób wykonania instalacji wentylacyjnej;
 sprawdzenie poprawności wykonania izolacji termicznej kanałów i kształtek;
 sprawdzenie jakości zastosowania materiałów i wyrobów;
 sprawdzenie prawidłowości zamontowania urządzeń.
 realizacja kontroli jakości robót na budowie odbywać się będzie w postaci
kontroli bieżącej wykonywanej zawsze z udziałem Inspektora Nadzoru;
 wykonawca w czasie takiej kontroli jest zobowiązany przekazać Inspektorowi
Nadzoru protokoły z montażu;
 poprawność wykonania czynności montażowej należy uznać za osiągniętą,
jeżeli jej wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji
montażu, zasadami sztuki montażowej oraz wymogami dokumentacji
techniczno-ruchowych poszczególnych urządzeń;
 z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli
wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym
armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań.
2. Rozruch i kontrola działania instalacji:
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace
wstępne:
 Próbny rozruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny),
czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować:
 prawidłowość pracy silników elektrycznych;
 szczelność urządzeń














 prawidłowość pracy nagrzewnic i chłodnic
 prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji
 w czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń
regulacja urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować:
 pomiary wstępne przed regulacją;
 regulację sieci oraz elementów zakańczających;
 sprawdzenie wydajności wentylatorów;
 sprawdzenie liczby obrotów wentylatora;
 regulację mocy cieplnej nagrzewnicy;
 sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego.
regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza;
sprawdzenie prawidłowości rozdziału powietrza zgodnie z założeniami
technologicznymi;
nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku,
nastawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników;
nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;
nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego;
nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacjach
ogrzewczej, z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych;
nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami
projektowymi;
przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonywanych w czasie
regulacji wstępnej;
przeszkolenie służb eksploatacyjnych

Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać
sprawdzenie z pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności
na schematach instalacji. Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane
przez wykonawcę i inspektora nadzoru. Odbiór techniczny urządzenia
wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i
ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z projektem,
nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry.
OBMIAR ROBÓT

7.0.

Wymagania dotyczące obmiaru robót zawarto w „ogólnej specyfikacji technicznej ”
ODBIÓR ROBÓT

8.0.

Wymagania dotyczące odbioru robót zawarto w „ogólnej specyfikacji technicznej ”
PODSTAWY PŁATNOŚCI

9.0.

Wymagania dotyczące płatności zawarto w „ogólnej specyfikacji technicznej ”
PRZEPISY ZWIĄZNE

10.0.




Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(tekst jednolity Dz, U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.
881)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r. Nr 166,
poz. 1360 z późniejszymi zmianami)




Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.03.2004r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r.
Nr 26 poz. 313)
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z 2003r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004r. Nr 109, poz. 1156, z późniejszymi
zmianami).

10.1. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji





















PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków – Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach
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-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i
badania
PN-N-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i
badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek
wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
PN-EN 1397:2002 Wymienniki wentylatorowe powietrzno-wodne wymienniki – Procedury
badawcze wyznaczania wydajności
Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru
wykonywanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne –
Właściwości mechaniczne
PN-EN 12236:2003 Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych – Wymagania
wytrzymałościowe
PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące
części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów
PN-EN 779:2004 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania,
badania, oznaczenie.
PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu
strumienia powietrza w przewodzie
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
użyteczności publicznej. Wymagania
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-EN 1822-5:2009 Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) – Części 5L
Określenia skuteczności filtru
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, (COBRTI INSTAL, Warszawa, wrzesień 2002r)



Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II. Roboty
instalacji sanitarnych i przemysłowych. Warszawa 1974r.
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