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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 
 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

 

 

 

Obiekt: PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA PAŁACU DZIAŁYŃSKICH - MAGAZYN KSIĄŻEK  

Adres budowy: Poznań przy ul. Stary Rynek 78,79 

Rodzaj robót: INSTALACJE SANITARNE 

Inwestor: Polska Akademia Nauk, Biblioteka Kórnicka ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik 
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WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są ogólne i szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją w/w inwestycji. Warunki ogólne będące treścią niniejszej specyfikacji technicznej obejmują 
wymagania ogólne, wspólne dla pozostałych zamieszczonych w dalszej części specyfikacji technicznych wymienionych w 
spisie treści. 

1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
W zakres robót towarzyszących i tymczasowych wchodzą: 
• roboty pomiarowe, wytyczenie i obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza obiektów podlegających zakryciu, 
• ochrona znaków geodezyjnych, 

1.3. Informacje o terenie budowy 
Przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich w Poznaniu na potrzeby oddziału i jednostek PAN 

1.4. Organizacja robót budowlanych 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie na wykonanie robót 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże oznaczone na planie instalacje i 
urządzenia naziemne i podziemne oraz lokalizację i współrzędne punktów głównych – reperów, a także dostęp do wody, 
energii elektrycznej i sposób odprowadzenia wód opadowych oraz ścieków sanitarnych. 
W ramach przekazania terenu Zamawiający dostarczy również: 
• dziennik budowy, 
• dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi 
• księgi obmiarów 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia 
użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 
geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany, w oparciu o opracowanie stanowiące załącznik 
dokumentacji projektowej „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z nadzorem, 
przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonej ilości tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  
Wykonawca ustali z Zamawiającym lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem wody i energii. 
W obrębie zaplecza budowy wykonawca jest zobowiązany przewidzieć urządzenie i utrzymanie pomieszczenia -biura 
zarządzającego realizacją umowy. 

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

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

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

1.8. Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub Zamawiającemu projektu 
zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia oraz uzyskania jego 
akceptacji. Na terenie budowy Wykonawca zapewni porządek i będzie go 
utrzymywał w czystości. 

1.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu i uzgodni z inspektorem nadzoru sposób wykorzystania i zabezpieczenia w 
trakcie realizacji inwestycji tymczasowej drogi dojazdowej do terenu budowy. Droga ta po zakończeniu budowy musi 
zostać przywrócona przez Wykonawcę na własny koszt do stanu pierwotnego. 

1.10. Podstawowe określenia i pojęcia 

1.10.1. Podstawowe określenia w ST 
Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii 
Europejskiej poszczególne pojęcia związane ze specyfikacjami mają następujące znaczenie: 

„specyfikacje techniczne” - oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności zawartych w 
dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, 
pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby 
spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, wykonania, 
bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania 
stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, 
opakowania, nazewnictwa i oznakowania. 
Zawierają one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i 
przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, 
o jakich zamawiający może postanowić, drogą przepisów ogólnych 
lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i elementów tworzących te 
roboty; 

„normy” oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciągłego 
stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe; 

„normy europejskie” oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji; 

„europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną w 
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz 
określonych warunków jego zastosowania i użycia; 

„istotne wymagania” oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia aspektów pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane; 

„normatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących przepisów techniczno-
budowlanych. Inne określenia podstawowe występujące w specyfikacjach wyszczególniono 
poniżej: 

aprobata techniczna - stwierdzenie przydatności materiałów i wyrobów do stosowania w określonym rodzaju 
budownictwa, 

budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: mosty, przepusty 
techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne, 

certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i 
proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego 
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest 
wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, 
przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane -
patrz też Rozdziały 2 i 3 niniejszej publikacji), 

dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, 

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

dziennik budowy - dziennik wydany przez organ wydający pozwolenie na budowę będący urzędową dokumentacją 
przebiegu robót i zdarzeń jakie miały miejsce w czasie prowadzenia robót, 
budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 
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grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. 
zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową 
oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

kierownik budowy - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do kierowania robotami 
budowlanymi, upoważniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie robót 
budowlanych, 

materiały - materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
posiadające aprobatę techniczną lub potwierdzenie ich przydatności do stosowania w budownictwie, 

obiekt budowlany - budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 
architektury, 

obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany 
parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem, 

odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalną tolerancją, a w przypadku braku określenia granic 
tolerancji, zgodność z tolerancją przyjmowaną zwyczajowo, 

projektant - osoba prawna lub fizyczna posiadająca przewidziane prawem uprawnienia budowlane, będąca autorem 
dokumentacji projektowej, 

przedmiar robót - wyliczenie wielkości zaprojektowanych robót i ich zestawienie w kolejności przewidywanego 
wykonywania z podaniem ilości w obowiązujących jednostkach miar, 

rejestr obmiarów - książka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawcę szczegółowych obmiarów wykonanych robót 
potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi załącznikami oraz akceptacją inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 

roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego, 

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót, 

rysunki - część dokumentacji projektowej wskazująca w sposób graficzny lokalizację, konstrukcję, charakterystykę i 
wymiary budowli będącej przedmiotem robót,, 

 teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy, 

urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

właściwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny organ kontrolny 
administracji państwowej, 

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do 
określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających Członkowskich ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji 
Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. (szczegółowe omówienie słownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3). 

wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową; wyrób posiadający aprobatę techniczną wytworzony w celu stosowania w 
budownictwie, 

zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona postanowieniach istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją 
nie jest obecnie prawnie określony w przepisach); 

1.10.2. Pojęcia stosowane w ST 
Ilekroć w niniejszych ST jest mowa o: 

• wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie robót, 

• zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego wykonawcy zamówienie. 
Do obowiązków zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej wraz z 
pozwoleniem na budowę oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
W przypadkach, gdy w ST uznano za konieczne przeprowadzenia komisyjnej kontroli celem stwierdzenia, sprawdzenia 
lub zbadania wykonanych robót, czynności tej dokonuje komisja, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej. W 
skład komisji wchodzą: przedstawiciele inwestora i inspektor nadzoru, kierownik budowy i robót oraz stosownie do potrzeb 
nadzór autorski. Wyniki kontroli, sprawdzenia i stwierdzenia, powinny być wpisane do odpowiedniego dziennika budowy 
(dziennika robót). 
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W przypadkach, gdy w ST mniejszej wagi jest mowa o kontroli, próbie, stwierdzeniu, sprawdzeniu lub zbadaniu jakości 
materiałów, sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego albo wykonanych robót bez dodatkowych wyjaśnień, odbiór 
może być dokonany przez kierownika robót lub kierownika budowy. Gdy osoba dokonująca odbioru uzna to za konieczne, 
może zażądać zwołania komisji. 
Jeżeli w ST stwierdzono konieczność dokonania kontroli, sprawdzania lub zbadania jakości materiałów, elementów, 
sprzętu albo dokonania prób, powinny być one przeprowadzone w sposób określony w ST oraz zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi w tym zakresie normami państwowymi i przepisami. W razie 
braku norm lub przepisów kontrola może być dokonana w sposób określony w świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie nowych materiałów, elementów lub konstrukcji budowlanych, a w przypadku ich braku w 
instrukcjach producenta. 
Czynności powyższe, jak również usunięcie stwierdzonych wad i usterek, powinny być potwierdzone, odpowiednimi 
protokółami i wpisami do dziennika budowy. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających 
spełnienie wymagań podstawowych określonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz spełniające wymagania określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy zgodnie z warunkami 
określonymi przez producenta lub w szczegółowych specyfikacjach technicznych  

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

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z palcu budowy. 

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

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych 
rodzajów robót. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i 
jakość transportowanych materiałów. 

4.1. Transport poziomy 
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, które nie spowodują uszkodzeń przewożonych 
materiałów i elementów ( szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 

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

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 
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 
zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać 
tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim 
wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu 
realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w 
przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, 
również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych 
punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich 
koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

5.2. Charakterystyka terenu budowy 
Projekt budowlany w zakresie instalacji sanitarnych dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie 
pomieszczenia Pałacu Działyńskich na magazyn książek w miejscowości Poznań przy ul. Stary Rynek 78, 79 na 
działkach o nr ewidencyjnych 33, 34 (obr. 51, ark. 17, 18, 27). 

5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem 
budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót w szczególności: 
a) utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność 
ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych, 
b) fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inwestorem 
przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te będą utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót, 
c) w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające teren budowy tj.: ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie ścian wykopów, zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejących nawierzchni dojść i chodników, 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 
d) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, e) Wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów 
prowadzących do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców 
i dostawców. 

5.4. Organizacja robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
a) projekt organizacji robót, 
b) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d) program zapewnienia jakości. 
Projekt organizacji robót 
Z uwagi na warunki realizacji inwestycji przy prowadzonej równolegle eksploatacji istniejących kwater składowiska, 
powiązanie systemu odprowadzenia wód opadowych z części istniejącej i projektowanej Wykonawca opracuje lub 
zapewni opracowanie projektu organizacji robót. 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 
projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie 
robót w terminie określonym w umowie. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 
Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z 
wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. – punkt 1.8 niniejszej specyfikacji. 
Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakości i uzyska 
jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

część ogólną opisującą: 
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• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub wytypowanego do wykonania 
badań zleconych przez wykonawcę), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
• ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

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 do magazynowania i załadunku materiałów. 
• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i 
przechowywania na budowie • sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
• wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, • sposób postępowania z materiałami i 
robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i planu 
zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

5.5. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątniecie 
terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 
zapewnienia jakości omówionym w p. 5.4.  

6.2. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych czynnościach 

6.3. Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo budowlane. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, 
przechowywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
• dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
• operaty geodezyjne, 
• książkę obmiarów robót, 
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 
• protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym 
miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis będzie opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej 
wpisu. Zapisy będą czytelne, dokonane w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarach Robót i wpisuje do Księgi 
Obmiaru. 

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty 

dopuszczające materiały do wbudowania będą gromadzone i będą stanowiły załączniki do odbioru robót. 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
• protokół przekazania terenu, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

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

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

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

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

8. Odbiór robót budowlanych 

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

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

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

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

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

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

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej 
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na 
budowę, wchodzą m.in.: 
pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, 
przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 
dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony, 
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
wyniki badań, prób i sprawdzeń, 
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora 
nadzoru inwestorskiego, 
rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np.: przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, oświadczenie kierownika 
budowy o: 
• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz 
przepisami, 
• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu, 
• o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich 
odpowiedniego zagospodarowania, 

aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla materiałów i urządzeń, 
ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
karty gwarancyjne urządzeń technicznych, instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, operat 
zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz 
innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej.Ramowy zakres instrukcji 
obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
 Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
Spis treści 



STWiORB  str. 10 

 

Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 
Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 
Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji 
Instrukcje postępowania awaryjnego 
Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części 
zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości 
urządzeń 
Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest 
odrębne opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji powinny być podane  w 
projekcie technologicznym. 

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

9. Rozliczenie robót 
Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym. Zasady płatności za wykonane roboty 
zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robót. Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia 
wykopów, zabezpieczenie wykopów i in., a także prace towarzyszące, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. 
będzie wliczona w cenę robót podstawowych. 
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych przez wykonawcę i 
akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo". Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty 
będą określone w umowie. 

10. Przepisy, instrukcje 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 
108 poz. 953). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072). 
Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa, Warszawa 1994. 
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i 
polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. ARKADY, 1987. 
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z 
1997 r. nr 21, poz.111). 
Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce 
komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji,Warszawa 1994. 
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych polietylenu – KWH PIPE. 
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49 z dnia 21 maja 2001 r., poz. 508). 
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497). 
BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
ISO 4435:1991 –Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniających i 
kanalizacyjnych. 
PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-86/B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-86/B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 
PN-B-11113 – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. 

 Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy na wykonanie robót budowlanych, 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 kolejność ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić inspektora 
nadzoru, który dokona na podstawie stosownych uzgodnień z projektantem odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i będą 
wpływać negatywnie na jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
1.WSTĘP 
Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
wody zimnej, wody ciepłej, cyrkulacji  
Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 
Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie  
i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:  
Instalacja wody zimnej na cele socjalno-bytowe i p. poż. 
montaż przewodów  z rur PE/AL./PE, stalowych 
montaż armatury odcinającej 
montaż armatury czerpalnej 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami. 
Pojęcia ogólne 
Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące 
do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych 
dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 
Woda do spożycia przez ludzi – woda spełniająca wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 
dnia 19.11.2002r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718). 
Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się 
bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) – od 
urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia. 
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Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu 
zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne, ppróbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze 

odniesienia równej 20C. 
Temperatura robocza, trob (lub toper) – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej 
punkcie. 

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20C, a instalacji wody ciepłej 60C. 
Średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy 
rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
Użytkownik instalacji – osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obrębie obiektu 
budowlanego i jego otoczenia. 

2.MATERIAŁY 
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu 
doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały (i 
urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W 
przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i 
urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 
Materiały do wykonania instalacji wody zimnej 
Rury z PE/AL./PE, stalowe 
atest higieniczny PZH 
aprobata techniczna  
zawory odcinające kulowe 
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 

maksymalna temperatura robocza +100C 
atest higieniczny PZH 
aprobata techniczna  
zawory czerpalne ze złączką do węża 
maksymalne ciśnienie robocze 15 bar 

maksymalna temperatura robocza +100C 
atest higieniczny PZH 
aprobata techniczna  
baterie umywalkowe mieszakowe stojące z kompletem zaworów kątowych 
minimalne ciśnienie robocze 0,5 bara 

zalecane ciśnienie robocze 1  5 bar 
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 

maksymalna temperatura robocza +80C 
atest higieniczny PZH 
deklaracja zgodności z PN-93/M-75020 
baterie zlewozmywakowe mieszakowe stojące z kompletem zaworów kątowych 
minimalne ciśnienie robocze 0,5 bara 

zalecane ciśnienie robocze 1  5 bar 
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 

maksymalna temperatura robocza +80C 
atest higieniczny PZH 
deklaracja zgodności z PN-93/M-75020 
baterie natryskowe mieszakowe ścienne 
minimalne ciśnienie robocze 0,5 bara 

zalecane ciśnienie robocze 1  5 bar 
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 

maksymalna temperatura robocza +80C 
atest higieniczny PZH 
deklaracja zgodności z PN-93/M-75020 i PN-76/M-75150 
przycisk spłukujący do misek ustępowych (dwudzielny) 
aprobata techniczna  
podparcia stałe 
deklaracja zgodności 
Materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie: 
deklaracja zgodności 
aprobata techniczna  
atest higieniczny PZH 
znak bezpieczeństwa B 
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Materiały do wykonania instalacji ciepłej wody i cyrkulacji 
punkty stałe 
deklaracja zgodności 
kompensatory mieszkowe typ HS6 
deklaracja zgodności 
kompensatory mieszkowe typ SI10 
deklaracja zgodności 
Składowanie materiałów 
Urządzenia (hydranty) należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów 
w opakowaniach fabrycznych. 
Rury miedziane należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych w stosach o 
wysokości do 0,5 m. 
Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance i większej średnicy 
winny znajdować się na spodzie. 
Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do rur o większych średnicach. 
Kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach fabrycznych. 
Kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym podłożu na podkładkach 
drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych. 

3.SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu: 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z technologii 
prowadzenia robót. 

4.TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania transportu: 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 
Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi 
transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające  
poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 
Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie 
transportu.  

5.WYKONANIE ROBÓT 
Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych 
elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym. 
Montaż instalacji 
Montaż przewodów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 
Przewody poziome w instalacjach wewnętrznych wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji należy prowadzić ze spadkiem 
wynoszącym co najmniej 3o/oo w kierunku odbiornika.  
W najniższych punktach  instalacji należy zapewnić możliwość spuszczenia wody.  
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych  (w 
uchwytach) i ruchomych  (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych 
niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.  
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z 
projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
powykonawczej.  
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym 
wykorzystaniem samokompensacji).  
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.  
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych.  
Przewody  wody  zimnej,  ciepłej  i  cyrkulacji  prowadzone  obok  siebie,  powinny  być  ułożone równolegle.  
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację.  
Na pionowych przewodach powinny być co najmniej dwa uchwyty na każdej kondygnacji Rurociągi poziome rozdzielcze 
powinny mieć izolację cieplną zgodnie z projektem.  
Przewody  należy  prowadzić  w  sposób  umożliwiający  zabezpieczenie  ich  przed  dewastacją  
Przewody poziome należy prowadzić poniżej przewodów instalacji c.o. i przewodów gazowych . 
Odległość  rurociągów  poziomych  nie  izolowanych  lub  powierzchni  izolacji  rurociągów izolowanych od powierzchni 
przegród powinna wynosić co najmniej:  
-   dla rur średnicy do 40 mm - 30 mm 
-   dla rur średnicy ponad 40 mm - 50 mm 
Podpory  
Podpory stałe i przesuwne  
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być zgodne z 
projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet 
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jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania 
dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów.  
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja  i  rozmieszczenie  
podpór  przesuwnych  powinny  zapewnić  swobodny,  poosiowy przesuw przewodu.  
Odstępy między podporami przewodów wg obowiązujących norm i wytycznych producenta. Prowadzenie przewodów bez 
podpór  
Przewód  poziomy  na  stropie,  wykonany  z  jednego  odcinka  rury,  może  być  prowadzony bez podpór pod warunkiem 
umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu”) lub izolacji osadzonej w warstwach podłoża 
podłogi.  
Przewód w rurze osłonowej lub izolacji powinien być prowadzony swobodnie. Tuleje ochronne  
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną  (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym 
przez strop), należy stosować tuleje ochronne.  
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.  
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:  
a)   co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,  
b)   co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.  
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około  5 cm z każdej strony, a przy przejściu 
przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki.  
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie 
działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej 
naprężeń ścinających.  
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być  wykonany  w  
sposób  zapewniający  przepustowi  odpowiednią  klasę  odporności  ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności 
ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie 
technicznym.  
Montaż armatury  
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana.  
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.  
Armatura,  po  sprawdzeniu  prawidłowości  działania  powinna  być  instalowana  w  miejscach widocznych oraz łatwo 
dostępnych dla obsługi i konserwacji  . 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem 
kierunku przepływu na armaturze.  
Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku przepływu.  
Rura na wylocie z zaworu bezpieczeństwa powinna być zabezpieczona przed rozpryskiem wody.  
Armatura  instalowana  na  przewodach  powinna  być  zamocowana  do  przegród  lub  konstrukcji wsporczych przy 
użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub podparć, zgodnie z projektem technicznym.  
Baterie   do zlewozmywaków i umywalek należy montować bezpośrednio przy przyborach.  
Baterie natryskowe należy montować bezpośrednio na ścianie na wysokości około 1,0  1,2 m od posadzki.  
W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 
Kontrola jakości robót 
Warunki przystąpienia do badań 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych, kanałów oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody 
budowlane przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny 
po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji w okresie 
gwarancyjnym 
Badanie hydrantów 
Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantów należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Należy sprawdzić wyposażenie fabryczne oraz zgodność montażu z Instrukcją Producenta.  
Badanie przewodów 
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i porównać wyniki z 
dokumentacją; połączenia gwintowane należy wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości 
połączeń względem podpór, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, oględziny zewnętrzne wykonania połączeń, 
sprawdzenie ich położenia względem podpór.  
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów; sprawdzenie przejść 
przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości przewodów względem siebie, sprawdzenie odległości 
przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia przewodów 
Badanie armatury obejmuje: 
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości działania 
poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji hydrantów, miejsc i sposobu wbudowania.  
Badanie szczelności na zimno 

Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0C. Przed przystąpieniem do badania 
instalację należy kilkakrotnie przepłukać. 
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Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5C) przed rozpoczęciem badania instalacja powinna być 
napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. 
W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przy 
ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 
Próby ciśnieniowe instalacji  
Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed założeniem izolacji i zabudowaniem, należy 
przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 
krotnej wartości ciśnienia roboczego lecz co najmniejszym niż 0,9 MPa.  
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić do zakrycia izolacji bruzd i 
kanałów względnie do układania jastrychu. 
Badanie szczelności i działania w stanie gorącym instalacji wody ciepłej 
Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek 
oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń instalacji. 
Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła. 
Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń. 
Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 
Wynik próby uważa się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu 
stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
Próbę szczelności na gorąco przeprowadza się na ciśnienie wodociągowe. 

7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót: 
Jednostką obmiarową jest dla: 
przewodów rurowych  1 mb  
dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu, do ogólnej długości przewodu należy wliczyć 
długość armatury łączonej na gwint i łączników; długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; 
całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji na szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna stanowić 
suma długości przewodów wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji 
kształtki, łączniki, zawory, baterie 1 szt. 
dla każdego typu i średnicy 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki należy 
umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i w szczególności 
powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny 
wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych 
pracowników. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 
wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu; 
wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; – zgodność bruzdy z pionem; – zgodność kierunku 
bruzdy z projektowanym spadkiem;  
wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej instalacji; 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz 
potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować 
miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w 
protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 
należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
Odbiór techniczny częściowy 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika 
dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych 
bruzdach przewodów układanych w rurach płaszczowych w kanałach, uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody 
budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego) 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 
sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z 
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 
sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 
WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika 
budowy; 
przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność 
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte 
odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
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W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac 
naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
Odbiór techniczny końcowy 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej; 
instalację wypłukano, napełniono wodą, 
dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
zakończono uruchamianie instalacji obejmujące regulację montażową oraz badanie szczelności; 
zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne.  
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 
czasie budowy); 
dziennik budowy; 
potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami;  
obmiary powykonawcze; 
protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
protokoły odbiorów technicznych częściowych 
protokoły wykonanych badań odbiorczych 
dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację 
dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
instrukcję obsługi instalacji 
W ramach odbioru końcowego należy: 
sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach STWiO, a w 
przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 
sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
sprawdzić protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji instalacji oraz wyników badań fizykochemicznych i 
bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie; 
uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia 
należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie 
pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej 
lub innymi przyczynami. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa ustalona dla danej 
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać Wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe Beda obejmować: 
- robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe.  
Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociągowa.  
Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1) 
PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowo kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość nominalna ½”), minimalne 
ciśnienie przepływu  
0,5 bar.  Ogólne wymagania techniczne. 
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 
PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe ze złączką do węża. 
PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym. 
PN-69/B-02859 Hydranty wewnętrzne 25. 
PN-97/B-02865 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 
PN-74/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco  ogólnego zastosowana. 
PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody  badan. 
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PN-81/B-10700/00        Instalacje wewnętrzne wodociągowe i  kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700.02       Instalacje wewnętrzne wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur  stalowych ocynkowanych 
PN-81/B-10700/04       Instalacje wewnętrzne wodociągowe i  kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Instalacje wodociągowe. 
PN-EN 806-1:2004     Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji  wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej  
do spożycia przez ludzi. Cześć 1: Postanowienia ogólne. 
PN-ENV 12108:       Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych.2002 (U) Zalecenia dotyczące wykonania 
instalacji ciśnieniowych systemów  przewodów rurowych do przesyłania ciepłej i zimnej wody pitnej wewnątrz konstrukcji 
budowli. 
PN-92/B-01706         Instalacje wodociągowe. Wymagania  w projektowaniu. 
PN-H-74200            Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-EN 1717:2003   Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody  w instalacjach wodociągowych i ogólne 
wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających  zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 
Inne akty prawne 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 – Prawo budowlane 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Dz. U. 02.08.70 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 
Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych, zeszyt 7 - wydane przez COBRTI INSTAL – 
Warszawa, lipiec 2003r. 
 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru, robot montażowych instalacji centralnego ogrzewania. 
1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot 
wymienionych w punkcie 1. 
1.3. Zakres robot objętych Techniczną Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robot przy wykonaniu robot montażowych instalacji centralnego 
ogrzewania z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki. 
W zakres robot ujętych niniejszą Techniczną Specyfikacją wchodzi instalacji centralnego ogrzewania. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Techniczną . 
1.5. Wymagania dotyczące robot 
a) Ogólne wymagania dotyczące Robot. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Instalacja ogrzewcza wodna – instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą 
instalacyjną, wraz z armaturą, Poppami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do 
przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.) , oddzielony zaworami od źródła ciepła. W szczególnej 
sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i części zewnętrznej. 
Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej – instalacja ogrzewcza znajduje się w obsługiwanym budynku. Część 
wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji lub 
źródła ciepła. 
Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej – część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza obsługiwanym budynkiem, 
występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza nim, a w budynku tym nie ma powtarzania parametrów 
czynnika grzejnego. 
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład) nie ma swobodnego 
połączenia z atmosferą. 
Instalacja centralnego ogrzewania wodna – instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca 
do rozprowadzania wody instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, 
w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 
Woda instalacyjna – (czynnik grzejny) – woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających 
temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 
Źródło cieplna – kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z kolektorem 
słonecznym, działające samodzielnie lub zaprogramowanej współpracy. 
Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper) – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji )podczas krążenia 
czynnika grzejnego) przewidziane w Dokumentacji Projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie 
może być przekroczone w żadnym jej punkcie.  
Ciśnienie dopuszczalne instalacji- najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) 
w najniższym punkcie instalacji. 
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Ciśnienie próbne, ppróbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności 
Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze 

odniesienia równej 20C. 
Ciśnienie robocze urządzenia – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (to 
znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w 
instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 
Temperatura robocza, trob (lub toper) – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
Dokumentacji Projektowej, dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej 
punkcie. 
Średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy 
rzeczywistej (dla rur – średnica zewnętrzna , dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
Nominalna grubość ścianki rury (en) – grubość ścianki, która jest dokładnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą 
rzeczywistej grubości ścianki rur wyrażonej w milimetrach. 
Szereg rur (S) – dla rur z tworzywa sztucznego – liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, zaokrągloną 
liczbą związaną z geometrią rur. Jest on wyrażony zależnością: 
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 Gdzie: 
 dn- średnica nominalna zewnętrzna; 
 en- nominalna grubość ścianki; 
Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego. Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które 
jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki. 
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 Gdzie oznaczenie jak we wzorze powyżej; 
Uwaga: relacja między S i SDR jest następująca: 
    SDR=2S+1 
Temperatura  awaryjna,  ta  (lub  tmaI) - dla instalacji wykonanej z  przewodów z tworzywa sztucznego 
Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może wystąpić w czasie pracy 
instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i zabezpieczającego instalację, która dla zachowania 
zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 
Trwałość instalacji - wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego. Dla przewodów z tworzyw sztucznych zależność 
zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i temperatury podano w ZAT - zaleceniach do udzielania aprobat technicznych 
(patrz p. 2 WTWiO). Przyjmuje się ją przy założeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem sum 
czasów pracy w określonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa 
sztucznego może występować sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy 
czym jednorazowy czas awarii nie może przekroczyć trzech godzin. Dłuższe okresy awarii mogą spowodować 
ograniczenie trwałości instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego. 

2 MATERIAŁY 
Podstawowymi materiałami i urządzeniami są: 
Rura stalowa z izolacją 
Złączki, kształtki 
Rury wielowarstwowe z izolacją 
Złączki, kształtki 
Rury preizolowane 
Zawory, filtry, odpowietrzniki 
Zawory równoważące, regulatory różnicy ciśnień, siłowniki 
Pompy, ciepłomierze kompaktowe 
Grzejniki lewe zintegrowane 
Grzejniki prawe zintegrowane 
Kurtyna powietrzna elektryczna 
Nagrzewnica wodna powietrza 
Stosowane materiały muszą posiadać atesty fabryczne, certyfikaty. 
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych; 
Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r, zapewnić obiektowi 
budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

— bezpieczeństwa konstrukcji; 
— bezpieczeństwa pożarowego; 
— bezpieczeństwa użytkowania; 
— odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrany środowiska; 
— ochrony przed hałasem i drganiami; 
— oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród; 
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Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami; 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane 7 lipca 1994r, 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: 
wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych oraz w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji [Dz.U. Nr 5/00 poz. 53 i Dz.U. 
Nr 5/00 poz. 58], wśród wyrobów budowlanych stosowanych w instalacjach ogrzewczych, obowiązkowi certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa podlegają tylko małe pompy obiegowe centralnego ogrzewania o mocy silnika nie większej niż 
2.5kW; pozostałe wyroby mogą podlegać certyfikacji dobrowolnej; 
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 spełnienie co najmniej jednego z wymagań 
podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa; 
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, 
będącym   załącznikiem do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca1998; 
wyroby budowlane oznaczone znakowaniem 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; 
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, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.;w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów w budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, 
Nr 8/02 poz. 71), wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z 
przepisami i obowiązującymi normami; 
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane  z 7 lipca 1994, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest 
wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać oświadczenia 
wymienione w 2.1-e, oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 

3 SPRZĘT 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

4 TRANSPORT 
Samochody skrzyniowe, dostawcze i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w Projekcie organizacji Robot z zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania zgodne z  „Wymagania ogólne”. 
Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia Robot. 
Przewody z rur stalowych bez szwu przewodowych 
Rurociągi poziome w instalacjach wewnętrznych ogrzewania wodnego należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym. Co 
najmniej 0,3% zapewniającym odpowietrzenie i odwodnienie projektowanej instalacji. 
W najniższych punktach załamań sieci rurociągów należy zapewnić możliwość spuszczenia wody, natomiast w punktach 
najwyższych - możliwość odpowietrzenia. 
Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny umożliwiać swobodny ruch rurociągów, wywołany wydłużeniami 
termicznymi. 
Jako podpory ruchome można traktować zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru oraz prawidłowo 
wykonane w tulei przejścia przez przegrody, umożliwiające wyłącznie osiowy ruch rurociągu. 
Pion wznośmy w instalacji powinien mieć podpory ruchome w odstępach co 3-4 m, nie mniej jednak niż jedna podpora na 
kondygnacje oraz co najmniej jeden punkt stały. Pion należy prowadzić prosto, bez załamań. W przypadku konieczności 
wykonania odsadzki, jej łuki powinny mieć promień wynoszący nie mniej niż 5 średnic pionu, a odcinek poziomy powinien 
być prowadzony ze spadkiem co najmniej 0,3%, zapewniającym prawidłowe odpowietrzenie i odwodnienie pionu.. 
Piony powinny mieć zapewnioną kompensacje wydłużeń cieplnych. Na pionie należy wykonać, co najmniej jeden punkt 
stały. 
Oba przewody pionu dwururowego należy układać równolegle do siebie, zachowując stałą odległość między osiami 
wynoszącą 80 mm przy średnicy przewodu nie przekraczającej 40 mm: dopuszczalne odchylenie wynosi ± 5mm. 
Odległość między rurociągami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż pionu. Pion 
zasilający powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). 
Rurociągi pionowe należy prowadzić tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na jedną 
kondygnację. 
Odległość między osią pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnią ściany powinna wynosić: 
- 35 mm dla rur średnicy do 32 mm, - 40 mm dla rur średnicy 40 mm, dopuszczalne odchylenie +- 5mm. 
Gałązki grzejnikowe zasilające i powrotne należy montować ze spadkiem nie mniejszym niż 2%. 
Gałązki zasilające powinny mieć spadek w kierunku od pionu do grzejników, a powrotne od grzejników do pionu. 
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W ogrzewaniach wodnych z indywidualnym odpowietrzeniem grzejników dopuszcza się układanie obu gałązek ze 
spadkiem w kierunku pionu. 
Wszystkie rurociągi instalacji muszą być zaizolowane. 
Wszystkie rurociągi instalacji muszą być zaizolowane. 
Przewody z rur wielowarstwowych — rury łączone są za pomocą złączek mosiężnych. Połączenia tego typu są samo 
uszczelniające. 
Rury w podłogach prowadzić systemem „w izolacji. 
Bezpośrednie zabetonowanie rury musi zapewnić odpowiednią grubość zaprawy kryjącej rurę. Rur w posadzkach 
prowadzonych systemem rura w rurze nie naciągać, nie prowadzić w linii prostej, lecz lekkimi łukami z uwagi na skurcz 
początkowy. Gięcie rur wykonać za pomocą specjalnych sprężyn zewnętrznych lub wewnętrznych. Przestrzegać 
minimalnego promienia gięcia Rg>5Dz (średnica zewn. rury). 
Montaż grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
Minimalne odstępy grzejników od: 
- ściany za grzejnikiem 5cm 
- podłogi =grubość grzejnika 
- podokiennika =grubość grzejnika +10% 
- sufitu 30cm 
Odstęp dowolnego grzejnika od ściany bocznej we wnęce, od strony gałązki przyłączanej, nie może być mniejszy niż 
25cm. 
Grzejniki stalowe płytowe należy montować na dwóch wspornikach i przymocować do ściany dwoma uchwytami, 
niezależnie od wielkości grzejnika. 
Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót 
wykończeniowych. 
Grzejniki – podłączać za pomocą gotowych rurowych zestawów przyłączanych- z zwiększoną wytrzymałością i estetyką. 
Montaż armatury 
W punktach węzłowych instalacji (umieszczone zostaną zawory stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego węzłów. Zawory te 
zapewniać winny utrzymanie w odgałęzieniach do grup rozdzielaczy stałego (niezależnie od ilości zamkniętych zaworów 
termostatycznych) ciśnienia dyspozycyjnego. Dodatkowa regulacja instalacji grzewczej – za pomocą zaworów 
termostatycznych podwójnej regulacji – przy grzejnikach płytowych. 
Podejścia do nagrzewnic wentylacyjnych wyposażone zostały w zawory trójdrożne regulacyjne na przewodzie powrotnym, 
zapewniające stałość przepływu w instalacji niezależnie od wielkości poboru ciepła przez nagrzewnice. Dla regulacji 
układu, na przewodzie spinki zaworu trójdrożnego przewidziano montaż zaworów kryzujących, ustawionych na opór 
przepływu 
nagrzewnicy. Dodatkowo dla zabezpieczenia nagrzewnic znajdujących się na zewnątrz budynku, w trakcie postoju układu, 
wykonano obejścia zaworów trójdrożnych za pomocą przewodów dn15. Obejścia te wyposażone zostaną w zawory 
regulacyjne, zapewniające przepływ niewielkich ilości czynnika grzewczego w układzie, mimo przerw w pracy 
nagrzewnicy. 
Dla umożliwienia opróżniania poszczególnych odgałęzień z wody po ich odcięciu, zawory regulacyjne z możliwością 
odcięcia i spuszczenia wody. 
Zawory odcinające na pionach lub gałązkach oraz zawory na odpowietrzeniach i odpowietrzniki należy umieszczać w 
miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i kontroli. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robot i użytych materiałów z Dokumentacja 
Projektową, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 
W ramach kontroli jakości należy: 
- poddać instalację próbie szczelności na zimno i gorąco 
- sprawdzić użycie właściwych materiałów, 
- sprawdzić przebieg tras i sposób prowadzenia rurociągów, 
- sprawdzić wielkość spadków rurociągów, 
- sprawdzić usytuowanie kształtek, 
- sprawdzić prawidłowość wykonania regulacji 
- sprawdzić zgodność z Dokumentacja Projektową. 

7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiaru : 
Jednostka obmiaru jest: 
m3: rozebrania podłoża, usunięcia gruzu 
m: przewody PE, stalowe, otuliny termoizolacyjne, rury osłonowe, próby 
szt: przebicia otworów, kształtki , zawory termostatyczne, odpowietrzniki 
automatyczne, zawory, regulacja instalacji 
kpl: wymienniki, pompy, zasobniki 

8 ODBIOR ROBÓT 
Warunki szczegółowe odbioru robot: 
Odbioru robot należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - 
Montażowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
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Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa ustalona dla danej 
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać Wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe Beda obejmować: 
- robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami 
Krajów. 
PN –82/ B –02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach, 
 PN –82/ B –02403 – Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne,  
PN –90/ B –1430 – Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia  
PN –91/ B –02416 – Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych przyłączonych do sieci 
cieplnych. Wymagania.  
PN –83/ B –032406 – Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600m3.  
PN EN –832: 2001 – Ogrzewnictwo. Właściwości cieplne budynków - Obliczenia zapotrzebowania na energię do 
ogrzewania.  
PN –2001 /B –02025 – Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynków mieszkalnych i 
zamieszkania zbiorowego.  
PN-65/M-74145 Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe proste kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1,6Mpa, 
PN-80/H – 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania,  
PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogólnego zastosowania, 
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania, 
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie 1MPa. 
Wymiary przyłączeniowe, 
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe, 
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający, 
PN-91/B – 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania, 
PN-EN – 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne, 
PN-EN – 442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań, 
PN-EN – 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodności, 
PN-B- – 02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 
badania odbiorcze, 
PN-93/C – 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody, 
PN –92 /E –08106 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 
PN-86/M-44015 Pompy. Ogólne wymagania i badania. 
PN-83/M-44321 Pompy odśrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 
Podstawowe parametry i główne wymiary. 
PN-82/M-74101 Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania. 
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania. 
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
BN-76/8860-01 /Ol Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych. 
/03 Elementy mocujące rurociągu. Zawieszenia do rur, części. 
BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych. Wymiary. 
BN-90/8864-46 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-85/8864-48 Ogrzewnictwo. Grzejniki. Badania cieplne i hydrauliczne. 
BN-76/8864-49 Centralne ogrzewanie. Grzejniki rurowe gładkie. 
BN-80/8864-54 Grzejniki rurowe stalowe ożebrowane z rur o średnicy 42 mm. 
BN-84/8864-55 Wymienniki ciepła przepływowe płaszczowo-rurowe. Wymagania i badania. 
BN-84/8864-56 Centralne ogrzewanie. Grzejniki stalowe członowe. 
BN-85/8864-60 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Odmulniki. Wymagania i badania. 
BN-80/9055-02 /00-02 Centralne ogrzewanie. Elementy mocujące grzejniki. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II. Instalacja sanitarna i przemysłowa. 
Arkady. Warszawa 1988. 

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, robot montażowych 
instalacji wentylacji mechanicznej. 
1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot wymienionych w 
punkcie 1. 
1.3. Zakres robot objętych Techniczną Specyfikacją 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robot przy wykonaniu robot montażowych instalacji wentylacji 
mechanicznej z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki. 
W zakres robot ujętych niniejszą Techniczną Specyfikacją wchodzi instalacji wentylacji mechanicznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Techniczną  
1.5. Wymagania dotyczące robot 
a) Ogólne wymagania dotyczące Robot. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2 MATERIAŁY 
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy 
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość 
składania ofert równoważących pod warunkiem, że zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały 
parametry nie gorsze niż te, które są przedstawiane w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert 
równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne dla materiałów i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) 
równoważnych, zawierających ich parametry techniczne 
Podstawowymi materiałami i urządzeniami są: 
Centrale wentylacyjne 
Wentylatory 
Kanały prostokątne wykonane z blachy ocynkowanej: 
Połączenia skręcane, uszczelniane taśmą samoprzylepną z PE. 
Kanały okrągłe typu SPIRO oraz kształtki z blachy ocynkowanej 
Izolacja kanałów należy wykonać za pomocą samoprzylepnej wełny mineralnej na zbrojonej folii 
Stosowane materiały muszą posiadać atesty fabryczne i certyfikaty. 

3 SPRZĘT 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

4 TRANSPORT 
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i 
ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia robot. 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wentylacji należy: 
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych 
- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji co odpowiadają założeniom projektowym 
Następnie należy: 
- przeprowadzić czynności demontażowe tj. usunąć stare kanały wentylacyjne 
- wyznaczyć miejsca układania kanałów, kształtek i armatury, 
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
- obsadzić urządzenia centrale wentylatory 
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów ct 
 Montaż kanałów 
Kanały wentylacyjne powinny mieć szczelne połączenie kołnierzowe. Maksymalnie dopuszczalny luz między 
kołnierzami dwu sąsiednich odcinków kanału przed założeniem uszczelki nie może przekraczać 2,0 mm. 
Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych stosować należy uszczelki gumowe. Nie należy uszczelniać połączeń sznurem 
korkowym. 
Śruby łączące odcinki kanałów należy skręcać nakrętkami sześciokątnymi, zakładanymi z jednej strony 
kołnierza; śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość połowy nakrętki śruby. 
Skręcanie śrub przy wszystkich połączeniach kołnierzowych należy wykonywać równocześnie parami, po 
dwie przeciwległe leżące śruby. 
Kanały wentylacyjne należy mocować na wieszakach, wspornikach lub na innych podporach. 
Między kanałem a konstrukcją podtrzymującą należy dawać podkładki amortyzujące z płyty pilśn iowej, 
twardej o grubości 5 mm. 
Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami amortyzacyjnymi z płyty 
pilśniowej na grubości ściany lub stropu. 
Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typową podstawę dachową niezależnie od tego, 
czy są zakończone wywietrznikami czy daszkami. 
Kanały wentylacyjne prowadzące powietrze o wilgotności względnej powyżej 80°/o powinny być ułożone ze 
spadkiem co najmniej 5%o w kierunku wentylatora. W najniższym punkcie kanału przed wentylatorem 
powinien być wmontowany krociec odwadniający z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji. 
Jeżeli różnica temperatur powietrza prowadzonego kanałami i powietrza otaczającego kanały wynosi więcej 
niż 15°C, na kanałach należy •wykonać izolację cieplną. 
W zasadzie tłumiki akustyczne powinny być usytuowane w nadciśnieniowej części urządzeń wentylacyjnych 
nawiewnych oraz w podciśnieniowej części urządzeń wentylacyjnych wywiewnych, między 
wentylatorami a pierwszymi odgałęzienia mi kanałów wentylacyjnych; stosowanie tłumików na odgałęzienia 
jest dopuszczalne w wyjątkowych przypadkach. 
Przejścia kanałów przez mury ogniowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych; przestrzeń 
między zewnętrzną powierzchnią kanału i murem powinna być uszczelniona zaprawą cementową, po obu 
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stronach przejścia powinny być osadzone kołnierze, ściśle przylegające do ścian kanału. Po zewnętrznej 
stronie ściany ogniowej, oddzielającej pomieszczenie o większym zagrożeniu pożarowym, na kanale 
wentylacyjnym powinna być ustawiona szczelna zasuwa lub klapa uruchamiana automatycznie, np. 
urządzeniem topikowym. 
Czerpnie ścienne należy sytuować na wysokości co najmniej 3 m ponad poziomem terenu, w wyjątkowych 
uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokości mniejszej, lecz nie niższej 
niż 0,5 m ponad poziomem terenu. 
Czerpnie ścienne należy sytuować w odległości poziomej co najmniej 10 m od wyrzutni powietrza 
.niezapylonego lub od świetlików otwieralnych. W przypadku konieczności usytuowania czerpni w mniejszej 
odległości poziomej, należy ją umieścić co najmniej 3 m poniżej wyrzutni. Nie dotyczy urządzeń ze zintegrowanym wlotem 
i wylotem powietrza 
Zaleca się stosowanie czerpni na ścianach od strony połnocnej, północna--wschodniej lub północnozachodniej; 
czerpnie umieszczone na ścianach innych powinny być osłonięte przed działaniem promieni 
słonecznych. 
Usytuowanie czerpni ściennej powinno zapewniać czerpanie powietrza z przestrzeni, w której istnieje przewiew. Czerpnie 
terenowe powinny być usytuowane w odległości co najmniej 6 m od tras komunikacyjnych. Wentylacyjne czerpnie 
dachowe można stosować w wyjątkowych przypadkach, gdy względy budowlane lub inne uniemożliwiają zastosowanie 
czerpni ściennych lub terenowych. Odległość dolnej krawędzi otworu czerpni dachowej od poziomu dachu nie powinna 
być mniejsza niż 0,5 m. 
Czerpnie te powinny być usytuowane w miejscach odsłoniętych i przewiewnych. 
Otwór umieszczonej na dachu wyrzutni powietrza niezapylonego powinien znajdować się o 3 m powyżej otworu czerpni, a 
przy wyrzutni powietrza zapylonego o 10 m powyżej otworu czerpni. W przypadkach niemożności utrzymania ww. różnicy 
poziomów, dopuszcza się jej zmniejszenie, lecz nie więcej niż do połowy, przy zachowaniu warunku, że otwór czerpni 
będzie usytuowany poniżej otworu wyrzutni w odległości poziomej co najmniej o: 
— 2 m — przy usuwaniu powietrza niezapylonego, 
— 6 m — przy usuwaniu powietrza zapylonego. 
Mechanizmy nastawcze kratek wentylacyjnych powinny być łatwo dostępne i tak wykonane 
aby żaluzje i prowadnice można było łatwo ustawiać pod każdym kątem w zakresie 
położeń granicznych. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru. 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robot i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 
W ramach kontroli jakości należy: 
- sprawdzić użycie właściwych materiałów, 
- sprawdzić usytuowanie elementów wentylacji, 
- sprawdzić zgodność z Dokumentacja Projektową 
Badania należy prowadzić w następujących fazach: 
- przed nałożeniem otuliny 
- po ukończeniu montażu oraz dokonaniu regulacji 
- w okresie gwarancyjnym 

7 .OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiaru 
Jednostka obmiaru jest: 
m2: kanały, izolacje 
szt: wentylatorów, podstaw tłumiących, 
kpl: elementów montażowych, urządzenia 
próba: próba działania urządzeń 

8. ODBIOR ROBÓT 
Odbioru robot należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano 
– Montażowych. 
Dokumentacja powykonawcza: 
- Przy przekazywaniu wewnętrznej instalacji wentylacji użytkownikowi wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
dokumentację prawną oraz powykonawczą zawierającą w szczególności: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi czytelnie poprawkami, 
- dokumentację fabryczną zamontowanych urządzeń 
- oświadczenia pisemne wykonawców stwierdzające wykonanie robot zgodnie z dokumentacją techniczną (z 
ewentualnymi zmianami uzgodnionymi z autorem dokumentacji) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- zastosowanie urządzeń i materiałów ze świadectwami jakości, 
- usunięcie z placu wykonywanych robot ludzi i zbędnych materiałów, 
- protokoły badań, 
- możliwości uruchomienia instalacji 
Odbiór końcowy: 
Dla przeprowadzenia odbioru końcowego robot wykonawca przedłoży: 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- dokumentację, wg której obiekt był zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy, 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robot i gotowości instalacji do eksploatacji, 
- części i urządzenia zamienne, które zgodnie z kosztorysem miały być dostarczone przez wykonawcę. 
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Komisja odbioru na podstawie powyższych dokumentów oraz po oględzinach obiektu ocenia i notuje w 
protokole między innymi: 
zgodność użycia właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- jakość zastosowania materiałów, 
- prawidłowość wykonania wentylacji, 
- prawidłowość wykonania podpor przewodów i odległości między podporami, 
- prawidłowość wykonania izolacji antykorozyjnej, 
- zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
Odbiory częściowe: 
Do odbiorów częściowych zalicza się odbiory elementów wykonanych robot przewidzianych do zakrycia oraz odbiory 
częściowe etapów robot. 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 
wentylacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robot. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych 
w stropach podwieszonych, przejść w przepustach, oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa ustalona dla danej 
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać Wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe Beda obejmować: 
- robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposob, ściśle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami 
Krajow. 
PN-B/76002 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodow, kształtek wentyl, blaszanych. 
PN-B/76001 Wentylacja - Przewody wentylacyjne (szczelność, wymagania, badania). 
PN-ISO/5221 Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie. 
PN-B/76003 Wentylacja i Klimatyzacja (filtry powietrza - klasy jakości). 
PN-B/76004 Wentylacja i Klimatyzacja - Filtry powietrza. Grawimetryczne metody ba- 
PN-91/W-75053 Klimatyzacja i wentylacja central manewrowo-kontrolnych na statkach 
PN-91/W-75051 Klimatyzacja i wentylacja pomieszczeń mieszkalnych na statkach. 
PN-83/M-52020 Urządzenia techniki powietrza. Terminologia. 
PN-76/M-43121 Wentylatory. Metody pomiaru drgań. 
PN-80/M-43122 Wentylatory. Hałas. Wartości dopuszczalne. 
PN-86/M-52018 Wentylatory. Głowne wymiary. 
PN 86/M-52019 Materiały filtracyjne włokiennicze filtrow przemysłowych. 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. 
PN-78/B-03421 Wentylacja Klimatyzacja Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. 
PN-67/B-03432 Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. 
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 
PN-87/B-03433 Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 
PN-87/E-08214/01 Nawilżacze powietrza. Bezpieczeństwo użytkowania. 
PN-87/E-08214/03 Nawilżacze powietrza. Parametry i wymagania funkcjonalne. 
PN-87/E-8214/02 Nawilżacze powietrza. Metody badań cech funkcjonalnych. 
PN-87/E-08214/04 Nawilżacze powietrza. Postanowienia uzupełniające. 
PN-93/B-02869 Przewody wentylacyjne. Badania odporności ogniowej. 
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych. 
PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania oznaczenia. 
PN-86/M-52017 Klimatyzatory powietrza. Szeregi podstawowych parametrow. 
PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. 
PN-93/B-02869 Badania odporności ogniowej. Przewody wentylacyjne. 
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych. 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy 
odbiorze. 
PN-72/M-43120 Wentylatory. Metody pomiaru hałasu 
PN-77/M-43021 Wentylatory. Ogolne wymagania i badania. 
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PN-62/M-43050 Dmuchawy. Podział i symbole. 
PN-92/M-43011 Wentylatory. Podział i terminologia. 
PN-92/M-43004 Wentylatory ogolnego przeznaczenia. Kołnierze okrągłe. Wymiary. 
PN-79/M-43003 Wentylatory. Przyłącza kołnierzowe. Wytyczne doboru wymiarow. 
PN-92/E-08234/04 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Okapy nadkuchenne Postanowienia 
uzupełniające. 
PN-85/E-08212/04 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Postanowienia 
uzupełniające 
PN-85/E-O8212/03 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Parametry 
wymagania funkcjonalne. 
PN-90/E-08212/01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. 
Bezpieczeństwo użytkowania. 
PN-85/E-08212/02 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Metody badań cech funkcjonalnych 
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 
PN-B-76002:1996 Wentylacja Połączenia urządzeń, przewodow i kształtek wentylacyjnych Blaszanych 
 


