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1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST 

Specyfikacje Techniczne zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 

Robót, które zostaną zrealizowane w ramach projektu  na zadanie: „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA 

POMIESZCZEŃ SPZOZ W KOŚCIANIE NA ODDZIAŁ CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, 

STERYLIZATORNIĘ ORAZ POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO I 

NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ”. 

 

W ramach projektu budowy obiektu ujęto: 

1. Zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej, 

2. wewnętrzną instalację c.o., 

3. instalację ciepła technologicznego, 

4. instalację wody lodowej, 

5. instalację odzysku ciepła, 

6. wewnętrzną instalację wodociągową pitną i hydrantową, 

7. wewnętrzną instalację kanalizacyjną, 

8. instalację wentylacji i klimatyzacji, 

9. wewnętrzną instalację gazową, 

10. kotłownię gazową. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować dla robót wymienionych w pkt 1.1 niniejszej 

Specyfikacji. 

2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i 

standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 

Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których są 

wymienione. 

3. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowane będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed 

datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

4. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 

normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach  Technicznych. 

5. Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej oraz jej beneficjentów. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć  

w każdym przypadku następująco: 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inżyniera, służące do przeprowadzania 

wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót. 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część jego oferty. 

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, 

mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza 

zewnętrznego, będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. 

Instalacja wentylacji mechanicznej -  zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych 

służących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza 

Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z 

zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - 

intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu 

powietrza, poziomu hałasu - w strefie przebywania ludzi. 

Strefa przebywania ludzi – część przestrzeni pomieszczenia do wysokości 2 m nad podłogą, a także nad 

pomostami, gdzie przebywają ludzie, w której za pomocą instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba 

zapewnić warunki mikroklimatu pomieszczenia. 

Mikroklimat pomieszczenia – warunki klimatyczne istniejące w pomieszczeniu, będące wynikiem 

jednoczesnego oddziaływania stopnia czystości, składu chemicznego, temperatury, wilgotności względnej i 

prędkości ruchu powietrza, a także otaczających przegród. 

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej 

przestrzeni lub z tej przestrzeni. 

Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego – strumień powietrza zewnętrznego, który ze 

względów higienicznych należy doprowadzić do osób przebywających w pomieszczeniu w celu utrzymania 

odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, w tym zapewnienia odczucia świeżości powietrza, 

odprowadzenia przykrych zapachów i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartości tlenku węgla i 

dwutlenku węgla. 

Krotność wymian powietrza – ilość wymian powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji 

pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień 
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powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia. 

Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego – wartości liczbowe temperatury i wilgotności 

względnej i innych pochodnych parametrów powietrza zewnętrznego, które należy przyjmować w danej 

miejscowości przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji 

Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego – wartości liczbowe temperatury, wilgotności 

względnej i prędkości ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, które należy przyjmować- w funkcji 

przeznaczenia i trybu użytkowania pomieszczeń – przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i 

klimatyzacji. 

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych, mające na celu zmianę 

jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza 

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury 

Ogrzewanie powietrza wstępne – w klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed podaniem go innym 

procesom uzdatniania pod względem cieplnym lub wilgotnościowym 

Ogrzewanie powietrza wtórne – w klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio uzdatnionego pod 

względem cieplnym l/lub wilgotnościowym przed jego wprowadzeniem do pomieszczenia 

Chłodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury 

Nawilżanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci 

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub 

ciekłych 

Centrala wentylacyjna  

zestawienie zespołów i urządzeń dobranych do realizacji planowanych funkcji uzdatnienia i do tłoczenia 

powietrza, obecnie najczęściej wykonywanych w postaci prefabrykowanych modułów o jednakowych 

przekrojach dla danej wielkości centrali 

Czerpnia wentylacyjna element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne 

Wyrzutnia wentylacyjna element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz 

Przewód wentylacyjny 

element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą 

przepływa powietrze 

Przepustnica 

zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny,  pozwalający na zamknięcie 

lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu 

Tłumik akustyczny 

element wbudowany w urządzenie lub w przewód mający na celu zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą 

powietrzną wzdłuż przewodów 

Nawiewnik  

element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni 
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Wywiewnik 

element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni 

Otwór wentylacyjny 

otwór wyposażony w obudowę lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni wentylowanej mający na celu 

zapewnienie przepływu powietrza między pomieszczeniami 

 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 

W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, 

lokalizację i współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, oraz 

Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

1. Dokumentacja załączona do Dokumentacji Przetargowej zawiera projekty budowlano wykonawcze oraz 

przedmiary robót, kosztorysy i specyfikacje techniczne. 

2. Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalają na określenie lokalizacji, zakresu i 

charakteru robót. 

3. Każde z wyżej wymienionych opracowań stanowi integralną część dokumentacji ofertowej. Ustalenia 

zawarte w którymkolwiek z nich są obowiązujące. 

4. Przy wykonaniu robót należy kierować się wytycznymi zawartymi w projektach technicznych oraz na 

rysunkach. 

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 

Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu Kontraktu Dokumentację Projektową na Roboty objęte 

Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w 

siedzibie Zamawiającego. 

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. 

Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

2. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót. Koszty tego harmonogramu 

należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

3. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-wykonawczą 
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dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na 

mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię 

mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy 

uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla 

dostarczonych urządzeń. Koszty tych dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

1.5.5. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inżyniera są 

istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych 

dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 

W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych wg skali 

rysunku. 

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji 

Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inżyniera, 

który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, 

rzutami obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów 

inżynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w 

Specyfikacjach Technicznych. 

3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.                                                                                                                                                                                                                                             

Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń od wartości 

docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, 

lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie 

Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.6. Zabezpieczenie Placu Budowy 

1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony 

wcześniej projekt organizacji Robót uwzględniający kolejność realizacji określoną w 

Dokumentacji Projektowej. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt ten powinien być 

aktualizowany na bieżąco przez Wykonawcę. 

2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. 

Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności urządzeń 

zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być 

zatwierdzone przez Inżyniera przed ich ustawieniem. 
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3. Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny Wodociągowej, a w      

szczególności następujące: 

 cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie, 

 należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej, 

 pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i 

dezynfekowane. 

4. Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej i o 

zagrożeniach skażenia wodociągów. W szczególności każda osoba powinna być            

poinformowana, że na budowie musi korzystać z urządzeń sanitarnych dostarczonych na budowę 

przy załatwianiu potrzeb osobistych. Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń spowoduje, że tej 

osobie nakaże się opuszczenie budowy na stałe.  

5. Wykonawca Powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka przedostania się 

obcych materiałów, ciał i substancji do rurociągów, których skutkiem może być skażenie 

wodociągów. Szczególna troska wymagana jest przy wykonywaniu podłączeń do pracujących 

przewodów i uzbrojenia, ale Wykonawca powinien również strzec się przed przedostaniem się 

obcych materiałów do rurociągu przy układaniu przewodów. 

6. W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać wszelkie prace, 

zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. Natychmiast 

należy zawiadomić Inżyniera o tym incydencie. 

7. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym 

pomieszczenia na budowie, powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i powinny być 

utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 

8. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

1.5.7. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inżynierem: 

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie 

podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez 

Inżyniera. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być uwzględniony w 

cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez 

cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 

2. Tablica informacyjna zawiera: 

 określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 

 numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru 

budowlanego, 

 imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora, 
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 imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót 

budowlanych, 

 imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: 

 kierownika budowy, 

 kierowników robót, 

 inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 projektantów, 

 numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia, 

 numer telefonu okręgowego inspektora pracy. 

 Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej 

wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru 

czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna znajduje się w miejscu widocznym od 

strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 

1.5.8. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i 

stosować je w czasie prowadzenia Robót. 

2.    Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 

  

a. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 

powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b.    Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 

- możliwością powstania pożaru 

c. Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń 

w środowisku naturalnym na Placu budowy i poza nim 

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.5.9.  Ochrona przeciwpożarowa 

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej 

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 

w Maszynach i Sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy 

wymagany odpowiednimi przepisami. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą 
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zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 

efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym niż dopuszczalne. 

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

1.5.11. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i 

bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki 

sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

pracującego na Placu Budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 

uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

5. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do  

bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 

                  W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 

 ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną, 

 szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze, 

 urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp., 

 dojścia na budowę i oświetlenie, 

 sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne, 

 sprzęt pomiaru gazu, 

 pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki umywalnie i 

toalety, 

 środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy. 

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wymogi i 
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zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne są 

spełnione. 

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 

ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i 

ratunkowy. 

7. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 

wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie.  

8. Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien     

sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 

1.5.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. 

2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 

prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. 

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 

Wykonawca powiadomi Inżyniera oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu 

otrzymania dalszej decyzji. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i 

nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich 

niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie 

najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie Robót. 

Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej i że 

planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, roboty wymienione w 

pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, 

nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu. 

6. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych lub 

nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję 

użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń a także Inżyniera Kontraktu. 

Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami 

specjalistycznymi. 

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych 
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na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub 

zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach 

koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

1.5.13.  Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym z 

wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt własny, w 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

1.5.14. Opieka nad Robotami 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiały  i Sprzęt używany do 

Robót zgodnie z warunkami Kontraktu. 

2. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na 

polecenie Inżyniera rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać Roboty. 

3. W zakresie od przekazania Placu budowy do przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za właściwe 

utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub 

odtworzy na własny koszt. 

4. Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub 

prowadzenia pomiarów Inżynierowi lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna być dostępna w 

czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. 

5. Wykonawca zapewni stały dostęp Inżynierowi do wszystkich miejsc pod jego kontrolą oraz 

niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie. 

6. Po pomyślnym zakończeniu prób hydraulicznych oczyszczalni ścieków, Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za rozruch technologiczny każdej z oczyszczalni do czasu  uzyskania założonego 

stopnia redukcji zanieczyszczeń.  

1.5.15. Przestrzeganie prawa 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i władz 

lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z 

realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 

2. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje wymienione w 

punkcie 1 powyżej i stosować się do nich. 

1.5.16. Prawa patentowe 

1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia 

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub 

innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone 

prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub 
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metody. 

2. Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem 

do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub 

metody. Wykonawca powinien poinformować Inżyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i 

akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje następstwa finansowe 

lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

1.5.17. Biuro dla Inżyniera Kontraktu 

1. Jeżeli roboty objęte niniejszą Specyfikacją wymagają ustanowienia Inżyniera Kontraktu to w 

ramach ryczałtu przewidzianego w Przedmiarze Robót Wykonawca zapewni dla potrzeb Inżyniera 

Kontraktu w okresie realizacji Kontraktu co następuje: 

 odrębne pomieszczenie biurowe na terenie Budowy o powierzchni co najmniej 15m2, 

wyposażone w instalacje elektryczną, sanitarną, ogrzewane, zabezpieczone przed 

włamaniem, zapewniające właściwe warunki BHP i ppoż. umeblowane w dwa biurka z 

krzesłami, szafę zamykaną na akta, stół i krzesła na 6 osób, 

 urządzenia łączności – telefon komórkowy, 

a następnie po wykonaniu Kontraktu zlikwiduje Biuro i doprowadzi teren do uprzedniego stanu. 

2. W ramach kwoty tymczasowej przewidzianej w Przedmiarze Robót na koszty utrzymania i 

eksploatacji Biura Inżyniera Kontraktu Wykonawca: 

 pokryje koszty utrzymania i eksploatacji biura i wyposażenia, łącznie z ewentualnymi 

należnymi opłatami czynszu, 

 utrzyma pomieszczenie w czystości, 

 Zapewni niezbędne materiały biurowe (takie jak papier, długopisy, ołówki, linijki, kleje, 

taśmy, skoroszyty, segregatory, itp.), 

 pokryje koszty utrzymania i użytkowania telefonu komórkowego dla potrzeb Kontraktu. 

1.5.18. Rozpoczęcie Robót 

1. Inwestor lub w jego imieniu Wykonawca, jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie 

rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ 

oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 

7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie: 

a) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami 

budowlanymi), 

b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku 

pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi.  

2. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
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budowę wydanej zgodnie z Prawem Budowlanym lub na podstawie zgłoszenia robót budowlanych. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 

 nowe i nie używane, 

 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 

Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 

obowiązujących norm i przepisów, 

 mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty 

bezpieczeństwa. 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

3. Wymagania ogólne dotyczące instalacji wentylacyjnej: 

 Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 

jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.  

 Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach, oraz 

Dokumentacji Projektowej. 

 Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

 Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i 

uszkodzeń powłok ochronnych. 

 Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami powinna 

odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

 Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 

konserwacji lub wymiany. 

 Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z 

uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

 Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 

producenta. 

 Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia   do stosowania 

w budownictwie. 

2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów 

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów 

przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe 
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informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 

2. Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 

4. Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

2.3.  Pozyskiwanie Materiałów miejscowych 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera 

i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed przystąpieniem do 

eksploatacji tych źródeł. 

2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 

2.4. Inspekcja wytwórni Materiałów 

1. Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia właściwości 

Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą akceptacji 

określonej partii Materiałów pod względem jakości. 

2. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 

 w czasie inspekcji Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producentów Materiałów, 

 inżynier będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 

Budowy, bądź złożone we wskazanym przez Inżyniera miejscu. Jeżeli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż tych dla których zostały zakupione, 

to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

2. Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane Materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem 

3.  
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2.6.  Przechowywanie i składowanie Materiałów 

1. Wykonawca zapewni aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 

wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania 

materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

2.7. Wariantowe stosowanie Materiałów 

1. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed użyciem 

wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla 

prowadzenia badań przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być 

później zmieniony bez zgody Inżyniera. 

2.8. Wymagania szczegółowe 

1. Wymagania szczegółowe odnośnie Materiałów przewidzianych do Robót objętych kontraktem są 

zawarte w dokumentacji projektowej, stanowiącej integralną część Dokumentacji Przetargowej. 

2. Szczegółowe wymagania do urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych: 

 

Centrale wentylacyjne  

Centrale wentylacyjne powinny spełniać warunki określone w normie PN-EN 1866:2001 

Specyfikacja dotyczy central wentylacyjnych w wykonaniu wewnętrznym. Zawiera ona zestawienie 

podstawowych informacji i zaleceń dotyczących budowy, montażu, uruchomienia i eksploatacji, których 

przestrzeganie zapewni prawidłową i bezawaryjną pracę centrali. 

Instrukcja obsługi powinna być łatwo dostępna dla służb serwisowych. 

Przeznaczenie 

Centrala przeznaczona jest do obróbki powietrza w celu zapewnienia wentylacji. Wyposażenie funkcjonalne, 

wchodzące w skład centrali, zapewnia możliwość realizacji obróbki powietrza nawiewanego : filtracja, 

ogrzewanie elektryczne. 

Budowa 

Obudowę centrali stanowią szkielet z profili aluminiowych i tworzywa sztucznego oraz osłony stałe i 

wyjmowane. Osłony składają się z blachy zewnętrznej oraz wewnętrznej i wypełnienia z wełny mineralnej. 

Od strony obsługowej znajdują się panele zdejmowane, montowane na zaciski. Centrale standardowo 
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wyposażone są w skręcaną ramę wykonaną z kształtowników z blachy ocynkowanej lub kształtowników 

hutniczych. Rama posiada otwory ułatwiające transport i zakotwiczenie centrali.  

Centrale w wykonaniu higienicznym powinny posiadać dodatkowo następujące cechy konstrukcyjne: 

- wewnętrzna powierzchnia centrali wykonana z blachy nierdzewnej lub blachy powlekanej AL.-ZN, 

- lamele wymienników ciepła epoksydowane, 

- wentylatory promieniowo-osiowe z napędem bezpośrednim i falownikiem, 

- osłony sekcji wentylatorów wyposażone w okienka inspekcyjne i oświetlenie wewnętrzne. 

Wszystkie funkcje obróbki powietrza realizowane przez centralę oznakowane są za pomocą opisów  

umieszczonych na płytach rewizyjnych i osłonowych od strony obsługowej. Wielopłaszczyznowe 

przeciwbieżne przepustnice regulacyjno-odcinające montowane są na wlocie central. W miejscach wlotów i 

wylotów powietrza montowane są połączenia elastyczne.  

Stron wykonania 

Centrale produkowane są w wykonaniu lewym i prawym. Strony wykonania określa się w zależności od 

kierunku przepływu powietrza w stosunku do strony obsługi.  

Transport i przechowywanie: 

Wszelkie uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego sposobu transportu i rozładunku nie są objęte gwarancją i 

roszczenia z tego tytułu należy kierować do spedytora. 

Urządzenia należy składować w pomieszczeniach, w których: 

- maksymalna wilgotność względna powietrza nie przekracza 80 % przy temperaturze 20ºC 

- temperatura otoczenia kształtuje się w granicach od -30ºC do + 40ºC  

- do urządzeń nie powinny mieć dostępu pyły, gazy i pary żrące oraz inne substancje chemiczne działające 

korodująco na wyposażenie i elementy konstrukcyjne urządzenia. 

Podłączenie przewodów wentylacyjnych 

Przewody wentylacyjne należy łączyć z centralą za pośrednictwem połączeń elastycznych zapobiegających 

przenoszeniu się drgań i eliminujących niewielkie odchyłki współosiowości kanału i okna wylotowego centrali. 

Połączenia elastyczne zakończone są kołnierzami uzbrojonymi w uszczelkę. Kołnierze połączeń i kanałów 

wentylacyjnych należy skręcić za pomocą śrub w narożnikach. W przypadku większych przekrojów należy 

zastosować dodatkowe zapinki na profilach kołnierzy nie wchodzące w zakres dostawy. 

Prawidłowe funkcjonowanie połączenia elastycznego jest zapewnione po rozciągnięciu rękawa na długość 

ok. 110 mm. Połączenia elastyczne wyposażone są w przewody uziemiające, łączące masę obudowy centrali 

z masą sieci wentylacyjnej. 

Kanały podłączone do centrali muszą być podparte lub podwieszone na własnych elementach wsporczych. 

Sposób prowadzenia kanałów wraz z kształtkami powinien eliminować możliwość wzrostu poziomu hałasu w 

instalacji wentylacyjnej.  

Podłączenia elektryczne 

Połączenia elektryczne elementów wyposażenia centrali powinny być wykonane przez osobę o odpowiednich 
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kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposób zgodny z odpowiednimi normami i przepisami 

obowiązującymi na terenie kraju, w którym zamontowane jest urządzenie. Przed przystąpieniem do 

podłączania należy sprawdzić czy napięcie robocze, częstotliwość i zabezpieczenia są zgodne z informacjami 

na tabliczkach znamionowych urządzeń. Jeśli występują niezgodności, urządzeń nie należy podłączać. W 

przypadku użycia długich połączeń kablowych należy sprawdzić przekroje użytych przewodów. 

Wentylatory  

Wentylatory powinny odpowiadać następującym warunkom: 

- charakterystyki techniczne wentylatorów powinny być zgodne z charakterystykami określonymi w 

dokumentacji technicznej; 

- dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzenia nie mogą przekraczać 5%;  

- zapotrzebowanie na moc wentylatora w założonym punkcie pracy nie może przekraczać nominalnej mocy 

silnika elektrycznego, 

- wentylatory powinny być dostarczone w stanie złożonym, 

- zespoły mające silniki elektryczne należy uziemić, 

- wentylatory dachowe powinny być wyposażone w wyłączniki serwisowe. 

Nawilżacze  parowe 

Nawilżacz MK5 działa w oparciu o rezystancyjne elementy grzejne dzięki czemu może być stosowany z wodą 

nieuzdatnioną. Woda doprowadzana jest poprzez filtr do nawilżacza. Dalej do cylindra woda doprowadzana 

jest przez zawór wlotowy. Poziom wody w cylindrze jest monitorowany za pomocą układu kontroli poziomu 

napełnienia.  Para wytwarzana jest w cylindrze za pomocą kilku rezystancyjnych elementów grzejnych. 

Regulacja ilości produkowanej pary w zakresie od 0 do 100 % odbywa się poprzez zewnętrzny bądź 

wewnętrzny regulator. 

Usytuowanie jednostki nawilżacza zależy od wymaganego miejsca zainstalowania lanc parowych. W celu 

zapewnienia prawidłowej pracy i optymalnej wydajności nawilżacza, przy wyborze lokalizacji należy wziąć 

pod uwagę następujące kryteria: 

- nawilżacz należy usytuować tak, aby wymagana długość przewodów pary była możliwie najkrótsza (max. 5 

m) oraz aby zachować minimalny promień gięcia (R= 200 - 300 mm), kąt wznoszenia (20 %) i kąt opadania 

(5 %) przewodów pary; 

- należy upewnić się czy konstrukcja, do której będzie przymocowany nawilżacz posiada odpowiednią 

sztywność, nośność i odporność termiczną; 

- nawilżacza nie należy montować bezpośrednio do kanału wentylacyjnego; 

- tylna ściana nawilżacza rozgrzewa się podczas pracy (max. temperatura powierzchni ścianki dochodzi do 60 

- 70 °C); 

- nawilżacz należy zainstalować w takim miejscu, aby zapewnić wystarczającą przestrzeń serwisową. 
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Klimatyzatory w serwerowni 

Klimatyzatory miejscowe powinny działać w oparciu o sprężarki inwerterowe i czynnik chłodniczy R410a. 

Jednostki wewnętrzne wyposażone w sterowniki przewodowe.  

Jednostki montowane w pomieszczeniach technicznych wyposażone muszą być w moduł pracy zimowej lub 

przystosowane do pracy w trybie chłodzenia do temperatury -20ºC. 

Orurowanie chłodnicze, oraz okablowanie zasilająco-sterujące zgodnie z wymaganiami producenta. 

Klimatyzatory, z których niemożliwe jest grawitacyjne odprowadzenie skroplin muszą być wyposażone w 

pompki skroplin. 

Stropy laminarne 

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej jako spawana skrzynia ciśnieniowa, szczelna powietrznie składająca 

się z kilku części. Wszystkie powierzchnie muszą być gładkie i odporne na środki dezynfekcyjne. Obudowa 

wyposażona w profile nośne rastrów powierzchni nawiewnej rastrów, króciec doprowadzenia powietrza jako 

przyłączenie kanału i element zabudowy filtra absolutnego. 

Powierzchnia nawiewna składa się z łatwo i szybko demontowalnych specjalnie perforowanych rastrów 

wykonanych ze stali nierdzewnej. Obudowa i część nawiewna stropu wyposażona w przepust dla statywu 

lampy operacyjnej. 

Część filtracyjna do zintegrowanej zabudowy z obudową stropu składa się z obudowy i filtra. Obudowa filtra 

wykonana z blachy ze stali nierdzewnej ze szczelną ramą z elementami dociskającymi działki filtracyjne, z 

króćcami do pomiaru różnicy ciśnienia i do kontroli szczelności osadzenia filtra. 

Wymiana filtrów od strony pomieszczenia po zdemontowaniu powierzchni nawiewnej. Filtr klasy H13 (PN-EN 

1822). Elementy zawieszenia dostarczane w komplecie ze stropem. 

Kratki wentylacyjne i anemostaty 

- Kratki wentylacyjne nawiewne żaluzjowe z przepustnicą  

- Kratki wentylacyjne wywiewne żaluzjowe z przepustnicą 

- Anemostaty sufitowe 

Kratki wentylacyjne i anemostaty służą do nawiewania i wywiewania powietrza w instalacjach 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nawiewnik działa poprawnie, gdy ukształtowanie przewodu przed nim 

umożliwia całkowite wypełnienie (bez oderwania od ścianek) tego przewodu strumieniem napływającego 

powietrza. Zapewnia to uzyskanie symetrycznego profilu prędkości strumienia nawiewnego i pozwala 

oczekiwać że rzeczywista charakterystyka strumienia zgodna jest z obliczeniową. Kratki wentylacyjne 

składają się z profili stalowych lub aluminiowych, z których wykonana jest ramka i kierownice, łączników 

narożnych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopów kierownic w ramkach. Elementy ruchome 

nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością przestawienia, a położenie 

ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie mogą wykazywać wgnieceń i uszkodzeń mechanicznych. 

Wykończone powierzchnie elementów kratki powinny być gładkie, bez pęcherzy, odprysków i złuszczeń oraz 
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zacieków. 

Powinny być pakowane  w sposób zapewniający przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kratki wentylacyjne 

należy przechowywać w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi. 

Kratki wyciągowe higieniczne przeznaczone są na dolnych wyciągach instalacji klimatyzacyjnych w salach 

operacyjnych. Zadaniem kratek jest wychwytywanie z powietrza wywiewanego zawiesin z materiałów 

opatrunkowych. Kratki wykonane z przysłony z nierdzewnej blachy perforowanej w oprawie z aluminiowych 

profili. Ramka montażowa wykonana z blachy ocynkowanej. Kratka osadzona jest na ramce i mocowana 

magnesami przymocowanymi do ramki (rozwiązanie umożliwiające łatwy demontaż i mycie kratki). 

Pozostałe elementy instalacji wentylacyjnej 

Przepustnice regulacyjne i odcinające do przewodów stalowych. 

Przepustnice składają się z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej czarnej. 

Poszczególne części przepustnicy powinny być zabezpieczone przed korozją przez producenta. 

Przepustnice należy pakować w kartony i należy je przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed 

opadami atmosferycznymi. 

Przepustnice wielopłaszczyznowe na wlocie świeżego powietrza są zamontowane na wlocie centrali przed 

filtrem wstępnym.  

Czerpnie i wyrzutnie powietrza  

Czerpnie i wyrzutnie  wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej-obudowa, żaluzje, listwy.  

Urządzenia w zależności od miejsca i sposobu ich lokalizacji dzielą się na terenowe, ścienne i dachowe. 

Części rozłączne skręcane śrubami i nakrętkami wg dokumentacji technicznej producenta. 

Sposób wykonania czerpni i wyrzutni widocznych na elewacji należy uzgadniać z branżą architektoniczną. 

Przewody wentylacyjne  

Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej za wyjątkiem kanałów 

wskazanych na projekcie do wykonania w innej technologii. 

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, 

bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i 

tym podobnych wad. 

Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 

1505 i PN-EN 1506. 

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 

Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 76002. 

Elastyczne elementy służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z nawiewnikami lub 

wywiewnikami powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudnozapalnych, posiadać długość nie 
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większą niż 1,5 m, przy czym nie mogą być prowadzone przez przegrody budowlane. 

Kanały wentylacyjne w miejscach przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy wyposażyć 

w klapy ppoż. o odporności ogniowej EI 120. W przypadku lokalizacji klapy ppoż. poza przegrodą oddzielenia 

pożarowego odcinek kanału pomiędzy klapą, a przegrodą należy obudować elementami o klasie odporności 

ogniowej przegrody. 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej 

Prostokątne typu A/I  o : 

- obwodzie do 600 mm 

- obwodzie do 1000 mm  

-  obwodzie do 1400 mm  

- obwodzie do 1800 mm 

-  obwodzie do 4400 mm  

-  obwodzie do 8800 mm 

Przewody wentylacyjne blaszane należy wykonywać z blach lub taśm stalowych ocynkowanych wg. norm: 

PN-B-03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-89/H-92125-Blachy i taśmy 

ocynkowane. 

Do wykonywania przewodów wentylacyjnych używa się cienkościennej blachy walcowanej na zimno lub na 

gorąco. 

Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubościach możliwe jest wyłącznie z równoczesnym 

stosowaniem technologii usztywnień płaszcza zapewniającej wymaganą sztywność i szczelność oraz nie-

obniżającej warunków przepływu powietrza i akustyki przewodów. Połączenia blach w przewodach 

prostokątnych należy wykonywać zamkami blacharskimi na zakładkę. 

Przewody powinny być z materiałów niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, stawiać mały opór dla 

przepływu powietrza, być szczelne i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, mieć estetyczny wygląd 

zewnętrzny. 

Zasadnicze części - prostki i kształtki  - sieci przewodów wentylacyjnych można zestawić w następujących 

grupach : 

- prostki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz długości, 

- dyfuzory (zwężki) stanowiące przejście z przekroju kołowego na kołowy, z kołowego na prostokątny lub z 

prostokątnego na prostokątny lub z prostokątnego na prostokątny o danych średnicach ( mniejszej i 

większej) lub wymiarach przekrojów oraz wysokości; dyfuzory mogą być osiowe proste lub ukośne. 

- kolana 

- łuki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny, kącie zmiany 

kierunku  

- odsadzki, czyli połączenia dwóch półłuków, 

- trójniki o danych średnicach lub wymiarach przekrojów poprzecznych przewodu głównego, przelotu i 
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odgałęzienia, o danej długości korpusu, o danym kącie zbieżności ścianek korpusu i kącie odgałęzienia.  

Materiał i sposób wykonania poszczególnych części przewodów wentylacyjnych powinny zapewniać łatwość 

ich montażu i konserwacji.  

Mocowanie akcesoriów dodatkowych lub elementów usztywniających powinno być wykonane metodami 

nieniszczącymi powłoki ochronnej. 

Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą uginać się 

więcej niż o 20mm. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie albo przynitowanie 

lub przyspawanie punktowe profili usztywniających. 

Przy produkcji maszynowej przewody i kształtki o przekroju prostokątnym o obwodzie do około 700 mm 

wykonuje się z jednym szwem narożnym kątowym o obwodzie 700-1400 mm - z dwoma szwami kątowymi 

położonymi na przeciwległych narożnikach, a przy obwodzie większym od 1400 mm - z czterema szwami 

kątowymi. 

Dla trójników kąt między przewodem głównym i odgałęzieniem może wynosić 15, 30, 45, 60 lub 90°. 

Promień krzywizny łuków przyjmuje się równy 1,5 do 2,0 średnic przewodu kołowego lub 1,5 do 2,0 

szerokości boku,  którego płaszczyźnie występuje zagięcie przewodu. 

Długość odcinków przewodów prostokątnych wykonanych z blachy stalowej określona jest warunkami ich 

transportu, lecz nie dłuższa niż 2m. 

Ścianki przewodów blaszanych nie mogą mieć widocznych załamań i wgnieceń. 

Przewody wentylacyjne blaszane należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed odpadami 

atmosferycznymi. 

Przewody muszą być wykonane z materiału o odpowiedniej jakości, zgodnie z projektem. Zmian dotyczących 

materiału można dokonać jedynie za zgodą projektanta i Inwestora. 

Poszczególne prostki, kształtki i inne elementy przewodów znakuje się farbą szybko schnącą, aby ułatwić ich 

kompletowania na miejscu montażu. Znakowanie elementów należy przeprowadzać bardzo starannie i czy-

telnie, aby znaki i symbole zachowały się w czasie transportu, składowania i montażu. 

Przed wysłaniem na miejsce montażu przygotowane w warsztacie elementy podlegają dokładnemu 

sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby uniknąć trudności przy łączeniu ich w trakcie montażu. Wymiary 

elementów sprawdza się korzystając z szablonu lub przez wstępne skompletowanie odcinków instalacji. 

Kołowe typu spiro 

-  o średnicy 100 mm  

-  o średnicy 125 mm 

-  o średnicy 160 mm  

-  o średnicy 200 mm 

-  o średnicy 250 mm  

-  o średnicy 315 mm 
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-  o średnicy 355 mm  

-  o średnicy 400 mm 

-  o średnicy 500 mm 

-  o średnicy 630 mm 

-  o średnicy 710 mm 

-  o średnicy 800 mm 

Kanały typu spiro (ze szwem spiralnym) łączone na nyple. 

Długość odcinków przewodów spiro określona jest warunkami ich transportu, lecz nie dłuższa niż 6m. 

Ścianki przewodów blaszanych nie mogą mieć widocznych załamań i wgnieceń. 

Przewody wentylacyjne blaszane należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed odpadami 

atmosferycznymi. 

Przewody muszą być wykonane z materiału o odpowiedniej jakości, zgodnie z projektem. Zmian dotyczących 

materiału można dokonać jedynie za zgodą projektanta i Inwestora. 

Kołowe typu FLEX 

-  o średnicy 100 mm  

-  o średnicy 125 mm 

-  o średnicy 160 mm  

-  o średnicy 200 mm 

-  o średnicy 250 mm  

-  o średnicy 315 mm 

Kanały elastyczne typu FLEX stosuje się jedynie przy podejściach do nawiewników i wywiewników. Długość 

odcinka kanału elastycznego nie powinna przekraczać 1,5 mb. 

W instalacjach wymagających izolacji termicznej należy stosować kanały preizolowane wełną mineralną bez 

perforacji wykonane z materiałów niepalnych lub trudnozapalnych. 

Kanały elastyczne w instalacjach niewymagających izolacji termicznej typu ALUMFLEX (bez izolacji wykonane 

z aluminium). 

Przy montażu kanałów należy zwracać uwagę na zachowanie dopuszczalnych promieni gięcia i zachowanie 

kołowego przekroju kanału. 

Izolacja cieplna  

Izolacja cieplna, zastosowana w instalacjach wentylacyjnych, powinna być wykonana w sposób zapewniający 

nierozprzestrzenianie ognia. Izolacja kanałów powinna charakteryzować się odpowiednią izolacyjnością. 

Należy stosować samoprzylepne maty z wełny mineralnej. Kanały muszą być izolowane razem z kołnierzami 

dla wyeliminowania powstawania mostków termicznych. 

Składowanie materiałów 

Wszystkie materiały i wyroby przeznaczone do montażu instalacji wentylacji  powinny być przechowywane i 

magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczeń pyłowych oraz gazów i par cieczy 
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agresywnych chemicznie. Materiały i wyroby powinny być przechowywane w fabrycznych opakowaniach i 

zabezpieczeniach.  Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym ( temperatura i wilgotność) – wg 

instrukcji producenta wyrobów i materiałów.  

 

3. SPRZĘT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 

zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), lub projekcie 

organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w powyższych 

dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera i 

w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia 

sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

swoim zamiarze wyboru takiego Sprzętu co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem. Wybrany 

i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych 

Materiałów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera, oraz w 

terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, 

będą na polecenie Inżyniera usunięte z Placu Budowy. 
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4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 

Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 

2. 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 Inżyniera. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inżynier) przez Wykonawcę 

na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inżynier uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i prób Materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na Roboty. 

6. Polecenia Inżyniera będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w 

terminie wyznaczonym przez Inżyniera, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

5.2. Szczególne zasady wykonywania Robót 

1. Sposób wykonywania robót jest opisany szczegółowo w projektach stanowiących integralną część 

niniejszej Dokumentacji. 

2. Szczególne zasady wykonywania robót instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej 

 

Przewody wentylacyjne  

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej 

szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.  

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 

100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej 

grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych 

właściwościach. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób 

nieobniżający odporności ogniowej tych przegród. 
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Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji 

przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność 

na przenikanie wilgoci. 

Izolacje cieplne niewyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi 

oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, 

np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 

zamontowania. 

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 

budowlanej w miejscu zamocowania. 

Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości 

i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości 

aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 

a) przewodów; 

b) materiału izolacyjnego; 

c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików, 

przepustnic itp.; 

d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 

e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub 

konserwacji. 

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa 

równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia 

oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym 

punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów 

pionowych. 

Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego 

obciążenia. 

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 

zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń 
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powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

Podwieszenia kanałów powinny być wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe. 

Możliwość czyszczenia instalacji 

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach 

instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji, umożliwiając oczyszczenie wewnętrznych 

powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elemen-

tów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to 

nawiewniki i wywiewniki oraz zaślepki kanałów i trójników. 

Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie 

utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym 

powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm 

perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. 

Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą 

powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. 

Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem 

podwieszonym.  

Centrale wentylacyjne 

Podłączenia w centralach wentylacyjnych  

a) Podłączenia przewodów wentylacyjnych z centralą 

Przewody wentylacyjne należy łączyć z centralą za pośrednictwem połączeń elastycznych zapobiegających 

przenoszeniu się drgań i eliminujących niewielkie odchyłki współosiowości kanału i okna wylotowego centrali. 

Połączenia elastyczne zakończone są kołnierzami uzbrojonymi w uszczelkę. Kołnierze połączeń i kanałów 

wentylacyjnych należy skręcić za pomocą śrub w narożnikach. W przypadku większych przekrojów należy 

zastosować dodatkowe zapinki na profilach kołnierzy niewchodzące w zakres dostawy. 

Prawidłowe funkcjonowanie połączenia elastycznego jest zapewnione po rozciągnięciu rękawa na długości 

ok.110 mm. Połączenia elastyczne wyposażone są w przewody uziemiające, łączące masę budowy centrali z 

masa sieci wentylacyjnej. 

Kanały podłączone do centrali muszą być podparte lub podwieszone na własnych elementach wsporczych. 

Sposób prowadzenia kanałów wraz z kształtkami powinien eliminować możliwość wzrostu poziomu hałasu w 

instalacji wentylacyjnej.  

b) Podłączenia elektryczne 

Podłączenia elektryczne elementów wyposażenia central powinny być wykonane przez osobę o odpowiednich 

kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposób zgodny z odpowiednimi normami i przepisami 

obowiązującymi na terenie kraju, w którym zamontowane jest urządzenie. Przed przystąpieniem do 

podłączania należy sprawdzić czy napięcie robocze, częstotliwość i zabezpieczenia są zgodne z informacjami 
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na tabliczkach znamionowych urządzeń. Jeśli występują niezgodności, urządzeń nie należy podłączać. W 

przypadku użycia długich połączeń kablowych należy sprawdzić przekroje użytych przewodów. 

c) automatyka 

Kompletna automatyka, która powinna być integralna częścią każdej instalacji wentylacyjnej umożliwia 

płynny przebieg pracy urządzenia, Automatyczna regulacja sterowania i zabezpieczeń w zakresie obróbki 

powietrza, które spełniają zestawy funkcjonalne central są realizowane poprzez systemy automatyki,  

Przygotowanie do rozruchu 

Rozruch central przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi być przeprowadzony wyłącznie 

przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montażowo -rozruchowej. Przed 

rozruchem należy starannie wykonać ważne czynności przygotowawcze. Przede wszystkim należy sprawdzić 

czy: 

wszystkie urządzenia wentylacyjne są zainstalowane i podłączone do sieci wentylacyjnej, 

odbiorniki energii elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy,  

wszystkie elementy automatyki są zainstalowane i okablowane, 

a) instalacja elektryczna 

Na podstawie posiadanych schematów elektrycznych zainstalowanych elementów i podzespołów należy 

sprawdzić prawidłowość podłączenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczeń wszystkich 

odbiorników energii elektrycznej. 

b) filtry  

Usunąć folię zabezpieczającą filtry. Sprawdzić stan filtrów, ich szczelność i zamocowanie w prowadnicach. 

Sprawdzić nastawy presostatów różnicowych określających dopuszczalny końcowy spadek ciśnienia 

statycznego max 250Pa dla filtra wstępnego i 300Pa dla filtra wtórnego.  

c) zespół wentylatorowy 

Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa wymaga dokładnych oględzin. Po usunięciu 

zabezpieczeń transportowych  należy sprawdzić, czy w otoczeniu wentylatora nie znajdują się żadne 

przedmioty, które mogłyby być wessane do wirnika po jego uruchomieniu. 

Należy sprawdzić, czy wirnik obraca się swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po wykonaniu 

podłączenia elektrycznego należy sprawdzić: 

podłączenie silnika (napięcie sieci powinno odpowiadać napięciu na tabliczce znamionowej silnika),  

sprawdzić prawidłowość podłączenia przewodu uziemiającego,  

przewody zasilające znajdujące się wewnątrz sekcji wentylatorowej powinny być oddalone od wszystkich 

ruchomych elementów napędu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do przewodów elektrycznych, 

sprawdzić kierunek obrotów wentylatora -musi być zgodny z kierunkiem wskazań strzałki umieszczonej na 

obudowie wentylatora.  

Po wykonaniu powyższych czynności sprawdzających należy zamknąć wszystkie płyty rewizyjne urządzenia. 
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Rozruch 

Czynności rozruchowe może przeprowadzić  jedynie autoryzowany serwis central wentylacyjnych. 

Po uruchomieniu należy zwrócić uwagę, czy nie słychać niepokojących odgłosów i nienaturalnych 

mechanicznych dźwięków lub czy nieodczuwalne są drgania centrali, które można uznać za zbyt duże. 

Centrala powinna pracować przez około 30 min. Po tym czasie należy ją wyłączyć i dokonać przeglądu 

poszczególnych sekcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na filtry (czy nie uległy uszkodzeniu) oraz na zespół 

wentylatorowy. 

Centrale muszą być uruchomione w trybie symulacji różnych stanów pracy (ogrzewanie, przewietrzanie). 

Należy sprawdzić poprawność działania centrali w tych trybach. 

Należy dokonać regulacji przepływu powietrza na centrali i wprowadzić wartości zadane wydajności 

powietrza. Serwis powinien wykonać kalibracji i sprawdzenia czujników temperatury. 

Po wyregulowaniu sieci w trakcie następnych czynności rozruchowych należy sprawdzić skuteczność 

działania amortyzatorów. 

Po dokonaniu rozruchu należy wymienić lub wyczyścić filtry wstępne. 

Jakość urządzenia i instalacji wentylacyjnej można jednoznacznie ocenić po starannym wyregulowaniu sieci 

oraz wówczas, kiedy pomieszczenia przez nie obsługiwane są wyposażone (meble, urządzenia techniczne 

itp.) zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem. 

Wentylatory 

Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję 

budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, 

amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 

Podczas montażu wentylatora należy zapewnić: 

odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; 

równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; 

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów 

wentylatora. 

Filtry powietrza 

Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność 

wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji.  

Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać 

wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 

Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr.  

Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu "brudnych" prac budowlanych. 

Nawiewniki i wywiewniki 

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 

przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
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Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne 

budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 

Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób szczelny.  

Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz 

wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.  

Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas "brudnych" prac budowlanych. 

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 

otwartej. 

Czerpnie i wyrzutnie 

Konstrukcja powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków atmosferycznych. 

Otwory powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. Czerpnia 

wspólna dla wszystkich zładów w wersji jak ścienna. Wyrzutnie z wyrzutami pionowymi. 

Przepustnice 

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w element 

umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu.  

Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i 

hałasu w czasie pracy instalacji. 

Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie 

regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 

Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg 

klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. 

Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej   w PN - 

EN 1751. 

Klapy pożarowe 

Klapy pożarowe powinny być montowane w przegrodach budowlanych oddzielenia pożarowego tak, aby był 

dostęp do napędu i otworów rewizyjnych. Głębokość osadzenia klapy w przegrodzie zgodnie z wytycznymi 

producenta. 

Klapy pożarowe powinny być łączone z przewodami wentylacyjnymi w sposób trwały i zapewniający 

szczelność 

Mechanizmy napędu klap nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w 

czasie pracy instalacji. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

2.   Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 

 Część ogólną podającą: 

a. organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

b. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

c. zasady BHP 

d. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

e. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót 

f. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót 

g. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

h. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a 

także wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

 

 Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót następujące dane: 

a.    wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 

b. rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 

itp. 

c. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 

transportu 

d. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót 

e. sposób postępowania z Materiałami i Robotami, które nie odpowiadają wymaganiom 

6.2.  Zasady kontroli jakości Robót 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
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założoną jakość Robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 

4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. 

5. Inżynier będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 

badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

6. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.3.  Pobieranie próbek 

1. Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

2. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałów, 

które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie 

Zamawiający. 

3. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4.  Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, 

stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi na piśmie wyniki do jego akceptacji. 

6.5.  Raporty z badań 

1. Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
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6.6.  Badania prowadzone przez Inżyniera 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy 

tym wszelką potrzebną pomoc. 

2. Inżynier będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inżynier może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań 

powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W 

takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 

Wykonawca. 

6.7. Badania prowadzone na instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej 

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 

zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak 

centrale wentylacyjne, filtry, wentylatory, wymienniki ciepła itp. zostały prawidłowo zamontowane i 

działają efektywnie. 

Prace wstępne 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:  

a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych; 

c)Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych; 

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 

e)Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku 

wypływu powietrza z nawiewników; 

f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 

g) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;  

h) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 

i) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

Procedura prac 

Kontrola działania central wentylacyjnych i wentylatorów i innych centralnych urządzeń 

wentylacyjnych  

a) Kierunek obrotów wentylatorów; 

b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
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c) Działanie wyłącznika; 

d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji klap p.poż. 

e) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 

f) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

g) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

Kontrola działania filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych 

Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 

Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 

Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 

Kontrola działania klap pożarowych 

a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 

b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 

Kontrola działania sieci przewodów 

a) Dostępność do sieci przewodów. 

b) Po zmontowaniu instalacji przewody podlegają badaniu szczelności zgodnie z normą B-

76001:1996. 

Zaleca się wykonywanie badania szczelności przewodów w czasie montażu instalacji wentylacyjnej. 

Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu 

a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 

Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 

eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 

a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 

b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 

c) Działania włącznika rozruchowego; 

Pomiary kontrolne 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 

wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zależności od funkcji spełnianych przez instalację winien 

być zgodny z określonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL – Zeszyt 5 –„Warunki 

techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” – pkt 5.5.1. 

Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania 
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Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli winien być zgodny z zakresem określonym w 

Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5: „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych” pkt 5.3.2. 

6.8. Atesty jakości Materiałów i Sprzętu 

1. W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, każda 

partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami 

przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inżynierowi. 

3. Inżynier może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność 

z warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 

badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze 

Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.9.  Dokumenty budowy 

6.9.1. Dziennik budowy 

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  

Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do końca okresu 

Gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu 

Budowy. 

3. Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

4. Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 

 datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

 datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, 

 datę akceptacji przez Inżyniera programu zapewnienia Jakości i harmonogramu Robót, 

 terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty i przyczyny wstrzymania Robót, 
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 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i końcowych, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót, 

 dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót, 

 dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi w celu zajęcia stanowiska 

7. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska 

8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inżyniera do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest 

stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 

6.9.2. Księga Obmiarów 

1. Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych 

Robót. 

2. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 

wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne 

1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, 

kontrolne wyniki badań itp. będą gromadzone w sposób określony w Programie Zapewnienia 

Jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót 

6.9.4. Pozostałe dokumenty budowy 

1. Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach  6.8.1 do 6.8.3. 

następujące dokumenty: 

a. prawomocne pozwolenie na realizację Inwestycji, 

b. protokóły przekazania Placu Budowy, 

c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d. świadectwa Przejęcia Robót, 

e. protokóły z narad i ustaleń, 
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f. korespondencja na budowie. 

6.9.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

1. Dokumenty budowy należy przechowywać na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym 

2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w 

formie przewidzianej prawem 

3. Inżynier będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je 

udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady Obmiaru Robót 

1. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym 

Przedmiarze Robót. 

2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Kontraktu. 

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów 

4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną 

poprawione według pisemnych instrukcji Inżyniera. 

5. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 

comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 

uzgodnionym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż 

linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości 

będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca 

w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego 

załącznika uzgodniony będzie z Inżynierem. 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inżyniera przed ich 

użyciem. 
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2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać ważne 

świadectwa atestacji. 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

technicznym przez cały okres realizacji Robót. 

7.4.  Wagi i zasady ważenia 

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji 

Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich 

dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5.  Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów 

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie Wykonawcy Robót. 

2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót 

3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Rodzaje odbiorów 

1. W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

b. przejęcie odcinka lub całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót 

odpowiednio dla odcinka lub całości Robót), 

c. odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa 

Wypełnienia Gwarancji). 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z Warunkami 

Kontraktu. 

8.3.  Świadectwo Przejęcia Robót 

1. Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu 

8.4.  Dokumenty Przejęcia Robót 

1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone 

wg wzoru ustalonego przez Inżyniera. 

2. Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

 dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 

 dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą 

naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji 
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sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą, 

 Specyfikacje Techniczne, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń, 

 receptury i ustalenia technologiczne, 

 Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości, 

 atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami 

Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości, 

 sprawozdanie techniczne, 

 instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

 

 zakres i lokalizację wykonanych Robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Inżyniera, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

 datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót. 

 

8.5. Szczególne zasady odbioru instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej 

Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Odbiór robót na podstawie wymagań PrPN EN 12599 

Odbiorom podlegają następujące prace: 

- odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: odcinki kanałów przewidziane 

do obudowania, kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych, transportujące powietrze 

zawierające czynniki szkodliwe dla zdrowia, jeśli istnieje niebezpieczeństwo przedostawania się go do 

pomieszczeń pobytu ludzi, pozostałe kanały – w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiędzy 

stroną wykonującą a odbierającą, 

- centrale wentylacyjne, wentylatory itp. urządzenia,  

- otwory w ścianach, stropach i dachach, 
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- miejsca, na których mają być ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne itp., 

- miejsca, na których mają być zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe, 

- przepustnice, montowane w niedostępnych przewodach powietrznych. 

Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy: 

- dokonać oględzin zewnętrznych, 

- sprawdzić ręcznie czy wirnik wentylatora nie ociera się o korpus obudowy,  

- sprawdzić wymiary główne, 

- sprawdzić sztywność konstrukcji, 

- sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych żaluzji i przepustnic,  

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Manager 

Projektu na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób, 

ma to na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i 

osiąga zakładane parametry. 

Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace 

związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z 

obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie 

materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi; 

c)  Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji;  

e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. W szczególności należy 

wykonać następujące badania: 

Badanie ogólne 

a) Dostępności dla obsługi; 

b) Stanu czystości urządzeń, central wentylacyjnych, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia 

powietrza; 

c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 

d) Kompletności znakowania; 

e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok ogniochronnych 

itp.); 

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 



 

Str. 40 

 

g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

h) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób niepowodujący przenoszenia drgań; 

i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

Badanie central wentylacyjnych,  wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 

c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa); 

d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 

f) Sprawdzenie zamocowania silników; 

g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 

h) Sprawdzenia poprawności połączenia wirnika z napędem.  

j) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do  tyłu); 

) Sprawdzenie zgodności przepływu wentylatora z danymi na tabliczce  znamionowej. 

Badanie filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych  

a) Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 

b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 

c) Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 

d) Sprawdzenie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia i prawidłowości 

poziomu płynu pomiarowego; 

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową); 

f) Sprawdzenie czystości filtra. 

Badanie czerpni powietrza 

Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 

Badanie przepustnic  

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współbieżne, działanie przeciwbieżne). 

Badanie klap pożarowych 

a) Sprawdzenie warunków zainstalowania; 

b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat; 

c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 

Badanie sieci przewodów 

a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową; 

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

Badanie nawiewników i wywiewników 

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 

Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 
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a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji; 

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 

c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie:  

 umiejscowienia, dostępu; 

 rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;  

 systemu zabezpieczeń; 

 wentylacji; 

 oznaczenia; 

 typów kabli; 

 uziemienia; 

 schematów połączeń w obudowach. 

Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 

a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 

c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);  

d) Liczba użytkowników; 

e) Czas działania; 

f) Obciążenie cieplne pomieszczeń (czas trwania i rodzaj); 

g) Inne źródła emisji (jeśli występują); 

h) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 

i) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 

j) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza; 

k) Klasa filtrów 

l) Klasa zanieczyszczeń powietrza (podstawa do pomiarów); 

m) Sumaryczna moc cieplna, chłodnicza i elektryczna; 

n) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 

o) Wymagana jakość wody zasilającej; 

p) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 

q) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 

Wykaz dokumentów inwentarzowych 

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane; 

b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 

c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów (schemat 

oprzewodowania odbiorników); 

d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 
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e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów (w tym 

certyfikaty bezpieczeństwa); 

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy). 

Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 

a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie obsługi 

instalacji wentylacyjnych w budynku; 

b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 

c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 

d) Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zużyciu      w 

eksploatacji; 

e) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia 

sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 

f) Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 

8.6. Odbiór ostateczny – Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 

1. Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunków Kontraktu 

będzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór ostateczny. 

2. Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za 

usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Przejęcia oraz 

tych, które wystąpiły w okresie Gwarancji. 

8.7. Dokumentacja powykonawcza 

1. Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie         prowadzonymi 

robotami. 

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi być 

przygotowana nowa dokumentacja.  

3. Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach w              

oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o               wymiarach 

29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu użytkownikowi. 

4. Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez wykonawcę robót  powinna być 

przygotowana w najnowocześniejszym typie oprogramowania CAD.               

5. Powyższa dokumentacja powinna być również dostarczona na płytach CD ROM lub DVD. 

6. Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez Inżyniera przed 

wystawieniem Protokołu Przejęcia. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

1. Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 

Kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w 
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wycenionym Przedmiarze Robót 

2. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w 

Dokumentacji Projektowej. 

3. Cena jednostkowa obejmuje: 

a. robociznę bezpośrednią, 

b. wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, 

c. wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

d. roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia, 

e. koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji 

Technicznej, 

f. koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu 

Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty 

tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, 

opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, 

itp., 

g. koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 

h. zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w 

całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. 

i. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 

obowiązującymi w Polsce. 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy 

je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 

występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 

składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii 

Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami, 
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2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz.881), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ze zmianami, 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich stosowania (Dz. U. 2004 nr 249, poz.2497 

2004.12.24), 

5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w cenie zgodności, oraz 

sposobu oznaczania wyrobów budowanych oznaczeniami, 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1133), 

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 Nr 612 poz. 417), 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2006 Nr 80, 

poz. 563), 

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ze zmianami (Dz. U. Nr 129/97 poz.844), 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401), 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004r. w sprawie europejskich aprobat 

technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania, 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

14. PN-B-06050:1999 – Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 

15. PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych  

16. PN-B-02480 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

17. PN-B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

18.  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”  

19.  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

20. PN-EN 1401-1 :1999 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
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21. PN-EN-124 : 2000. Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

22. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

23. PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

24. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

25. PN-EN  752:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.  

26. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

27. PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

28. PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne. 

29. PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki. 

30. PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze. 

31. PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy. 

32. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania,  

33. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania przy odbiorze, 

34. PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody, 

35. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane, 

36. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania, 

37. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe, 

38. PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania, 

39. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych niskostopowych, 

40. PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali, 

41. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne, 

42. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 

czynników, 

43. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 

44. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym - Wymiary 

45. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju kołowym - Wymiary 

46. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia 

47. PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania 

48. PN-B-76001:1996  Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania 

49. PN-B- 76002: 1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych 
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50. PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających  

51. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 

mechaniczne 

52. ENV 12097: 1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części 

składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 

53. PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  

54. PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania 

wytrzymałościowe 

55. PN-EN 779+AC:1998 – Przeciwpyłowe filtry powietrza dla wentylacji ogólnej – wymagania, badania, 

oznaczenia 

56. PN-B-01411:1999 – Wentylacja i klimatyzacja  -Terminologia 

 


