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WSTĘP 
1.Przedmiot Standardowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót przy projekcie: OODDBBUUDDOOWWAA  PPOODDDDAASSZZAA  XXIIXX  
WWIIEECCZZNNEEGGOO  ZZAABBYYTTKKOOWWEEGGOO  BBUUDDYYNNKKUU    KKAARRCCZZMMYY    WW    KKLLUUKKAACCHH    II      PPRRZZEEBBUUDDOOWWAA  
SSAANNIITTAARRIIAATTUU  
 
 
 
2.Zakres robót objętych w Standardowej Specyfikacji Technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi w zakresie: 
• naprawa miejscowa stropów drewnianych belkowych nad salą dla konsumentów, 
• rozebranie kominka w sali dla konsumentów, 
• oczyszczenie konstrukcji drewnianej z pozostałości środków gaśniczych, 
• wymiana warstw wykończeniowych stropu nad parterem, 
• wykonanie nowych warstw stropu i podłóg stropu nad parterem,  
• odtworzenie ścian zewnętrznych i ścianek działowych w poziomie poddasza, 
• odbudowę konstrukcji więźby dachowej, 
• pokrycie połaci dachowych trzciną,  
• remont stolarki okiennej w poziomie poddasza i przyziemia, 
• wykonanie nowej stolarki drzwiowej w poziomie poddasza, 
• przebudowę sanitariatów dla konsumentów w poziomie przyziemia celem 

przystosowania dla osób niepełnosprawnych, 
• wykonanie ogrzewania podłogowego w salach dla konsumentów, 
• naprawę uszkodzonych kwater konstrukcji szachulcowej przyziemia, 
• roboty wykończeniowe, 
• wykonanie wewnątrz schodów drewnianych, 
• wykonanie zamurowań otworów drzwiowych,  
• wykonanie okładzin z płyt ogniochronnych, 
• dostawa i montaż naświetli, okien oddymiających. 
 
 
3. Określenia podstawowe 
Ilekroć w Specyfikacji Technicznej jest mowa o: 
a) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt 
małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów 
budowlanych; 
b) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach; 
c) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, 
estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 
stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 



składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych, 
morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową; 
d) tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, 
przenośne wolno stojące maszty antenowe; 
e) budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego; 
f) urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki; 
g) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy; 
h) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;) pozwoleniu na 
budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego; 
i) dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu; 
j) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi; 
k) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego; 
l) organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117); 
m) obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. 
 
4.Ogólne wymagania dotyczące robót 



Wykonawca robót budowlanych związanych z projektem jest odpowiedzialny za 
zgodność wykonanych robót z projektem oraz zaleceniami Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
A. Dokumentacja projektowa 
Pełna dokumentacja projektowa powinna zawierać pełen projekt, opis, 
rozmieszczenie barw. 
Do dokumentacji poza gotowym projektem należy dołączyć wszystkie dokumenty 
sporządzone przez Wykonawcę podczas trwania robót budowlanych. 
B. Przekazanie terenu budowy 
Wykonawcy w określonym terminie w umowie należy przekazać przez Zlecającego 
teren budowy wszystkie wymagania prawne oraz administracyjne, przekaże także 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
SST 
C. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zlecającego oraz przez Inspektora 
Nadzoru stanowią załączniki do umowy i zobowiązują Wykonawcę do wykonania 
wszystkich zaleceń nawet jak nie są one wymienione w wszystkich dokumentach. 
Jeżeli dokumenty wykazują sprzeczne informacje lub rozbieżności obowiązuje 
kolejność ważności zawarta w umowie 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
Projektanta, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Roboty oraz materiały mają być zgodne z dokumentacja projektową i SST 
Wielkości zawarte w projekcie są wartościami docelowymi. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami zawartymi w projekcie, 
Niedozwolone jest przekraczanie dopuszczalnego podziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
D. Zabezpieczenie budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania 
realizacji aż do końca prowadzonych robót. Należy przystosować zabezpieczenia 
także tak by można było użytkować budynek w czasie prac Wykonawca powinien 
zapewnić cały sprzęt do zabezpieczenia obiektu, wykonać zabezpieczenia i 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: Ogrodzenia, 
oświetlenia, sygnały świetlne, poręcze znaki ostrzegawcze itp. 
Koszty związane z zabezpieczeniem są po stronie Wykonawcy i są one wliczone w 
cenę umowy. 
E. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek stosować się do obowiązujących przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego 
W okresie robót Wykonawca zobowiązany jest do stosowania następujących 
zaleceń: 
-utrzymać teren budowy i wykopy bez stojącej wody 
-Będzie przestrzegał przepisów dotyczących ochrony środowiska. 



-Będzie unikać uszkodzenia mienia, oraz uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej z wynikających z hałasu, skażenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwach prac budowlanych 
Wykonawca musi zachować szczególny wzgląd nad zabezpieczeniem terenu przed 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami chemicznymi, 
toksycznym 
-zanieczyszczeniem powietrza przed szkodliwymi pyłami i gazami 
-możliwością powstania i rozprzestrzenienia się pożaru 
F. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca na przestrzegać przepisów przeciwpożarowych 
Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, spełniający 
odpowiednie przepisy. 
Sprzęt będzie atestowany oraz posiadał wszystkie przeglądy. Umieszczony będzie 
do łatwego dostępu i w miejscach zawartych w przepisach. 
Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich, w sposób zgodny z przepisami. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat robót budowlanych albo przez pracowników zatrudnionych 
przez Wykonawcę. 
G. Ochrona własności publicznej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy 
niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu 
takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego odnośnie do dokładnego położenia tych urządzeń w 
obrębie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji umowy do właściwego 
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
H. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
Wykonawca będzie dbał o to by pracownicy nie wykonywali robót budowlanych w 
warunkach niebezpiecznych, zagrażających życiu lub zdrowiu oraz nie spełniających 
wymagania sanitarne. 
Wykonawca zapewni pracownikom odpowiedni sprzęt do wykonywania prac 
budowlanych oraz do ochrony życia i zdrowia. Wykonawca zapewni także sprzęt do 
zapewnienia bezpieczeństwa osobą trzecim przebywającym na budowie lub tym 
którzy mogą znaleźć się w zasięgu zagrożenia np. przejścia ciągów pieszych pod 
rusztowaniem itp. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
I. Ochrona i utrzymanie robót 



Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, urządzenia składowane na 
budowie od rozpoczęcia prac aż do ich zakończenia przez odbiór końcowy robót. 
Utrzymanie budowy powinno być prowadzone w taki sposób by jej elementy takie jak 
droga place itp. były utrzymane w dobrym stanie aż do zakończenia robót i odbioru 
końcowego robót. 
Wykonawca, jeżeli nie utrzyma w jakikolwiek sposób dobrego stanu placów, dróg itp. 
w ciągu 24 godzin od otrzymania polecania przez kierownika robót/budowy ma 
zacząć roboty utrzymaniowe. 
J. Stosowanie się do praw i innych przepisów 
Wykonawca ma znać wszystkie przepisy, rozporządzeń, zleceń obowiązujące na 
terenie prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
przestrzegania wszystkich przepisów, rozporządzeń, zaleceń obowiązujących na 
terenie budowy. Będzie ciągle informował kierownika robót/budowy o działaniach 
podejmowanych na budowie oraz przedstawiał kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
5.Materiały 
A. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca ma mieć wybrane źródła pozyskania materiałów nie później niż 3 
tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów na budowie. Materiały mają być 
zatwierdzane przez inspektora nadzoru i nie mogą być o gorszych współczynnikach 
niż zawarte w projekcie. Materiały mają mieć rekomendowane w projekcie 
właściwości. Wykonawca, jeżeli materiał nie zostanie zaakceptowany przez 
kierownika inspektora nadzoru przedstawi nowe źródło materiałów. 
Akceptacja jednego materiału nie oznacza akceptacji wszystkich materiałów z tego 
źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
będą spełniały wymagania STWiOR 
B. Materiały nieodpowiadające wymagania 
Materiały które nie będą odpowiadające wymagania a które zostały już zakupione 
przez Wykonawcę będą wywiezione z placu prowadzenia prac budowlanych lub 
przeniesione w miejsce wskazane przez Kierownika robót/budowy. Jeżeli materiały te 
będą za pozwoleniem kierownika mogły być użyte na innej budowie to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Kierownika budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
C. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca ma składować wszystkie materiały w taki sposób by zachowały swoja 
jakość i przydatność do robót budowlanych i były dostępne do kontroli przez 
Kierownika robót/budowy 
Miejsca składowania materiałów będą doprowadzone do stanu sprzed składowania 
przez Wykonawcę na polecenie inspektora nadzoru 
 
6.Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu, który da najlepszą jakość 
wykonywania robót budowlanych. Sprzęt budowlany ma być zgody z ofertą jaką 
złożył Wykonawca. Sprzęt budowlany powinien być zgodny z wskazaniami zawartymi 



w SWIOR lub projekcie, zaakceptowany przez inspektora nadzoru. W przypadku 
braku ustaleń w odpowiednich dokumentach używany 
sprzęt powinien być zaakceptowany przez Kierownika robót/ budowy. 
Wydajność sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie wszystkich robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca używający własnego sprzętu lub go wynajmując ma go utrzymywać 
ciągle w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Sprzęt ma odpowiadać wymaganiom zawartym w przepisach oraz ochrony 
środowiska. 
Wykonawca ma dostarczyć Kierownikowi wszystkie potrzebne dokumenty, jeżeli 
wymagają tego przepisy obowiązujące na terenie prowadzenia robót budowlanych 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed użycie sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Kierownika, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Urządzenia nie zachowujące warunków umowy nie zostaną dopuszczone przez 
kierownika do robót budowlanych 
 
7.Transport 
Wykonawca ma stosować tylko taki sprzęt do transportu, który nie wpłynie 
niekorzystnie na jakość wykonywania prac ani nie zaszkodzi materiałom przy ich 
przewożeniu z źródła na plac budowy. 
Liczba środków transportu powinna być odpowiednia by przeprowadzić wszystkie 
roboty zawarte w projekcie 
Pojazdy mają spełniać przepisy dotyczące ruchu drogowego, jeżeli nie, na teren 
budowy mają być dostarczone w taki sposób by było to zgodnie z prawem 
obowiązującym na terenie budowy. 
 
8.Wykonanie robót 
A. Zasady wykonywania prac budowlanych 
Wykonawca ma obowiązek wykonywać roboty zgodnie z zawartą umową z 
Zleceniodawcą. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość użytych materiałów 
wykonanych robót, które mają być zgodne z całą dokumentacją projektową. 
Wykonawca, jeżeli popełni błąd, czyli wykonana praca nie będzie zgadzać się z 
projektem będzie zobowiązany do poprawienia pracy zgodnie z projektem 
budowlanym. Formę poprawienia, zakres i przebieg prac określa kierownik 
prac/budowy. 
Kierownik budowy będzie odpowiedzialny za podejmowanie decyzji związanych z 
jakością robót, ich wykonania, użytych materiałów, interpretacją dokumentacji 
projektowej. Kierownik budowy/projektu swoje decyzje będzie opierał o wymagania 
sformułowane w dokumentacji projektowej, umowie, normach i wytycznych. 
Kierownik jest upoważniony do kontrolowania prac budowlanych, materiałów 
wykorzystywanych na budowie 
Wykonawca ma wykonywać polecenia Kierownika w czasie określonym przez 
Kierownika. Jeżeli roboty nie zostaną wykonane w odpowiednim okresie Kierownik 
będzie mógł wstrzymać budowę. Wykonawca w takim wypadku będzie ponosił skutki 
finansowe. 
 
9.Kontrola jakości 
A. Kontrola jakości 



Wykonawca powinien przedstawić opracowanie programu zapewnienia jakości robót 
budowlanych. 
Przedstawi on w nim plan i sposób przeprowadzanych, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne. Wszystko ma być zgodne z dokumentacja projektowa oraz 
ustaleniami i poleceniami wydanymi przez Kierownika. 
Program powinien zawierać następujące punkty 
-terminy i sposób prowadzenia prac budowlanych 
-komunikację na budowie, samochodową piesza itp. 
-BHP 
-wykaz zespołów roboczych, kwalifikacje, przygotowanie praktyczne 
-procedurę kontroli i sterowania jakością wykonywanych prac budowlanych 
-wykaz wyposażenia sprzętowego, maszyn i urządzeń 
-sposób zabezpieczenia przewożonych ładunków 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
B. Zasady kontroli jakości 
Kontrola robót powinna zakładać kontrolowanie i sterowanie ta robót by osiągały one 
założona 
jakość prac budowlanych. 
Wykonawca ma pełną odpowiedzialność za jakość prac i materiałów przez co 
powinien zapewniać system kontroli nad pracami na budowie i sprowadzanymi 
materiałami. 
Wykonawca ma za zadanie przeprowadzać pomiary, badania z odpowiednio często 
by zapewnić stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową 
Wykonawca ma udowodnić dokumentami ze wszystkie urządzenia są odpowiednio 
skalibrowane, zalegalizowane i po odpowiednich przeglądach 
C. Certyfikaty 
Kierownik może dopuścić tylko te materiały, które posiadają 
-Certyfikaty wykazujące znak bezpieczeństwa 
-deklaracje zgodności z normami obowiązującymi na terenie budowy 
-aprobatą techniczna dla wyrobu, jeżeli nie został on ujęty w normach 
obowiązujących normach 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone 
Produkty przemysłowe muszą posiadać certyfikaty wystawione przez producenta 
D. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić dziennik budowy 
Zapisy należy prowadzić na bieżąco podczas trwania robót budowlanych. Zapisy 
mają dotyczyć przebiegu, stanu bezpieczeństwa pracowników i osób trzecich, stanu 
budowy. 
Każdy zapis w dzienniku powinien mieć datę wpisu, podpis osoby, która go dokonała. 
Podpis powinien zawierać imię nazwisko i stanowisko jakie posiada. Zapisy mają być 
prowadzone chronologicznie jeden pod drugim bez przerw. 
Wszystkie załączniki będą opatrzone numerami, datą podpisem kierownika i 
załączone na końcu dziennika 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 



- uzgodnienie przez Kierownika programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Kierownika 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika do ustosunkowania się. 
Projektant nie 
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
E. Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru. 
F. Pozostałe dokumenty 
Pozostałe dokumenty które powinny znajdować się w dokumentacji budowy to: 
-protokoły przekazania terenu robót budowania 
-wszystkie umowy cywilno prawne 
-protokoły odbioru robót 
-protokoły naród czy ustaleń 
-korespondencje na budowę 
G. Przechowywanie dokumentów 
Wszystkie dokumenty powinny być odpowiednio zabezpieczone i przechowywane na 
terenie prac budowlanych. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
10.Obmiary prac 
A. Zasady obmiaru 
Obmiar robót prowadzonych na budowie ma być faktycznym odwzorowaniem 
wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją projektową. Jednostki mają być zgodne 
z zawartymi w kosztorysie ofertowym. 
Wykonawca wykonuje obmiar prac budowlanych po pisemnym powiadomieniu 
Kierownika, co najmniej 4 dni przed terminem ich przeprowadzania. 
Wszystkie wyniki Wykonawca ma obowiązek wpisać do księgi obmiaru, Wszystkie 
rozbieżności, które zostaną wyłapane przez wykonawcę powodujące rozbieżność w 



kosztorysie ofertowym nie zwalniają wykonawcy z wykończenia wszystkich 
założonych robót w przypadku umowy w formie ryczałtowej. 
Obmiary mają być przeprowadzane zgodnie z czasem zawartym w umowie lub na 
polecenie Kierownika lub Wykonawcy. 
B. Określanie ilości robót 
Jednostki jakimi będzie się sumować ilość wykonanych materiałów czy robót mają 
być zgodne z kosztorysem. 
C. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Kierownik akceptuje wszystkie urządzenia pomiarowe stosowane na budowie. 
Wykonawca ma dostarczyć cały sprzęt pomiarowy który jest zalegalizowany i 
skalibrowany i posiada wszystkie ważne przeglądy. 
D. Wagi i zasady ważenia 
Kierownik akceptuje wszystkie urządzenia pomiarowe stosowane na budowie. 
Wykonawca ma dostarczyć cały sprzęt pomiaru wagi który jest zalegalizowany i 
skalibrowany i posiada wszystkie ważne przeglądy. 
E. Czas obmiary 
Obmiar ma być przeprowadzany częściowo w trakcie trwania robót budowlanych i po 
ich wykonaniu oraz przy występowaniu dłuższych przerw. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 
Skompilowane wymiary będą szkicowane i umieszczane w księdze obmiaru. Szkice 
mogą być załączone w formie załącznika, jeżeli nie znajdzie się miejsca w księdze 
obmiaru. 
 
11.Odbiór robót 
A. Rodzaje odbioru 
W zależności od zawartych w dokumentacji projektowej robót należy zachować 
następujące etapy odbioru: 
-robót znikających, ulegających zakryciu 
-częściowy 
-ostateczny 
-pogwarancyjny 
B. Odbiór robót ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających należy przeprowadzić po wykonaniu robót, które w 
dalszym czasie ulegną zakryciu. Odbiór należy przeprowadzać tak by można było 
przeprowadzać ewentualne poprawki, jeżeli stan przeprowadzonych robót nie będzie 
zadowalający. Odbiór dokonuje Kierownik. 
Wykonawca każda skończoną robotę zgłasza kierownikowi i jednocześnie wpisuje do 
dziennika budowy. Odbiór należy przeprowadzić jak najszybciej nie później niż 4 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy przez Wykonawcę, lub w terminie 
określonym przez umowę. 
C. Ostateczny odbiór 
Ostateczny odbiór polega na ocenie stanu faktycznego wykonanych prac 
budowlanych w odniesieniu do ich ilości, wartości i jakości. 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy sygnalizuje odbiór ostateczny, ma 
pisemnie powiadomić także Kierownika robót budowlanych. 
Odbiór ostateczny przeprowadzany jest zgodnie z zawarta umowa licząc od dnia, w 
którym kierownik zakończył roboty i przyjął dokumenty. 



Ostatecznego odbioru ma dokonać komisja wyznaczona przez zleceniodawcę w 
obecności wykonawca i kierownika. Komisja ma oceniać roboty na dokumentacji 
budowlanej. 
Komisja w trakcie obierania robót ma za zadanie zapoznać się z wszystkimi 
ustaleniami przyjętymi w czasie trwania robót zakrywających, zanikających i 
poprawkowych. 
Jeżeli prace nie zostaną wykonane jak zakłada dokumentacja projektowa komisja 
może nakazać wykonanie brakujących elementów, jeżeli elementy niezadawalające 
pojawią się i nie będą wymagały dalszych prac komisja dokona potrąceń dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Dokumenty do obioru 
Dokumentem podstawowym jest „ostateczny odbiór robót” sporządzony według 
wskazań 
Zlecającego. 
Wykonawca ma przygotować następujące dokumenty przed odbiorem końcowym: 
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy i księgi obmiaru, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. Na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
Jeżeli w dniu odbioru wykonawca nie będzie posiadał wszystkich dokumentów 
komisja może wyznaczyć nowy ostateczny termin odbioru robót. 
Wszystkie prace poprawkowe zlecone przez komisje mają być ustalone z 
zleceniodawcą 
Komisja wyznacza termin robót poprawkowych. 
D. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt.11__ 
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1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót w zakresie instalacji elektrycznych 
projektowanych  w  przebudowywanej  i  odbudowywanej  karczmie  po  pożarze  w  miejscowości  Kluki  gm.  Smołdzino 
w szczególności  wymagania  właściwości  materiałów,  wymagania  dotyczące  sposobu  wykonania  i  oceny  prawidłowości  
poszczególnych robót. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana skrótem ST.

1,2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  obejmuje  zakres  robót  branży  elektrycznej,  określonych  w Projekcie  Budowlanym i 
Przedmiarze Robót dla instalacji  elektrycznych PROJEKT PRZEBUDOWY I ODBUDOWY KARCZMY PO POŻARZE 
według wykazu jak niżej: 

• wewnętrzne linie zasilające
• tablice rozdzielcze
• instalacje elektryczne podstawowe
• instalacje teletechniczne
• system sygnalizacji włamania i napadu
• system sygnalizacji pożaru
• instalację ochrony przed porażeniem

1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie Roboty ujęte Projektem należy wykonać ściśle według 
Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  oraz  Polskich  Norm,  pod  fachowym  nadzorem 
technicznym osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kolejność robót i organizacja pracy na budowie musi być zgodna z warunkami formalnymi oraz nie może obniżać 
jakości  robót.  Przyjęte rozwiązania  materiałowe i  systemowe stanowią poglądowy standard  techniczny i  ustalają  poziom 
rozwiązań.  Rozwiązania  inne  niż  w  projekcie  wymagają  uzgodnień  z  Przedstawicielem  Zamawiającego  (Inspektorem 
Nadzoru) i Projektantem. 

1.4.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji  
Projektowej i ST zgodnie z umową. 

1.4.2 Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy, będzie zawierać: 
• Projekt  budowlany  branży elektrycznej  -  PROJEKT BUDOWLANY zawierający  zmiany  do  pozwolenia  na 

budowę nr 348/2020 z dnia 18.05.2020 odbudowy i przebudowy budynku Karczmy u Dargoscha - KLUKI, 
gmina Smołdzino. dz. nr 134/4, 134/, 134/2, 134/1, 130/1. opracowany w lipcu 2021r

• Specyfikację Techniczną 

1.4.3 Zgodność Robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  choćby  w  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla 
Wykonawcy, tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w 
Dokumentacji  Projektowej  a  o  ich  wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który  dokona 
odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  Wszystkie  wykonane  Roboty i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów  
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą 
w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli to takie 
materiały będą bezzwłocznie zastąpione innymi a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w okresie  trwania  realizacji  budowy,  aż  do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe wszelkie 
środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że  
jest włączony w cenę umowną. 

1.4.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat  realizacji  Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

1.4.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca  ma obowiązek  znać  i  stosować  w czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony 
środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  Robót  Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie  
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół  
Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.4.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a 
szczególnie zadba,  aby personel  nie wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Instalacje lub urządzenia elektryczne przeznaczone do demontażu należy 
pozbawić napięcia poprzez ich trwałe odłączenie od źródeł napięcia.  Wykonawca zapewni  i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na  
budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.8 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). 

1.4.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  zamawiania  tych  materiałów  i  odpowiednie  atesty,  aprobaty 
techniczne,  świadectwa  zgodności,  świadectwa  dopuszczenia  itp.  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Zamawiającego.  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają  
zatwierdzenie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  każdorazowo  jakościowego  i  ilościowego  odbioru 
materiałów przed ich zabudowaniem w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji  Technicznej  w  czasie  postępu  robót.  Odbioru  dokonuje  Kierownik  Robót 
elektrycznych sporządzając na tę okoliczność stosowną notatkę. Wykonawca jest obowiązany dostarczyć na budowę wyroby i 
materiały nowe (nie używane). Używane materiały mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj  
robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca  zadba,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były 
zabezpieczone przed wpływami warunków atmosferycznych, czynników fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją  jakość  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru.  Przy  składowaniu  należy  przestrzegać  wymagań 
wynikających  ze  specjalnych  właściwości  materiałów  i  urządzeń  podanych  przez  producenta  lub  dostawcę.  Miejsca 
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czasowego składowania materiałów uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i  
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. W czasie transportu oraz składowania materiałów oraz 
aparatury elektrycznej przestrzegać zaleceń wytwórców. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i  

wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST,  projektu  organizacji  robót  oraz 
poleceniami Zamawiającego.  Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a także w normach i 
wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Zamawiający  uwzględni  wyniki  badań  materiałów i  robót,  rozrzuty  normalnie  
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu  
ponosi Wykonawca. 

5.1 Warunki przystąpienia do robót 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
• sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
• sprawdzenia dokumentacji, 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od Zamawiającego. Stan robót 
budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe można było prowadzić bez narażenia 
instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym 
wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. prąd, woda, c.o. niezbędne do prowadzenia robót, a także możliwość wykonywania  
niezbędnych prac w rejonie normalnej działalności obiektu (nie wyłączonej na czas przebudowy z eksploatacji). 

5.2.Roboty w zakresie instalacji elektrycznych – wymagania ogólne 

1. Trasy  ciągów  instalacyjnych  powinny  być  ustalane  w  miejscach  oddalonych  od  ciągów  instalacji  
elektroenergetycznych  oraz  w sposób zapewniający  najmniejszą  liczbę  skrzyżowań  z  nimi  i  najkrótsze  odcinki 
zbliżeń 

2. Ciągi instalacji teletechnicznych powinny być układane na trasach zapewniających: 
▪ najmniejszą liczbę skrzyżowań z innymi instalacjami i rurociągami (woda, co, wentylacja itd.) 
▪ najkrótsze odcinki zbliżeń z wyżej wymienionymi instalacjami 
▪ najmniejsze prawdopodobieństwo uszkodzeń mechanicznych 
▪ najmniejszą liczbę łuków, przepustów itp. utrudnień 

3. Trasy ciągów poziomych należy wyznaczać  (w miarę możliwości  budowlanych) w odległości  nie mniejszej  niż 
0,30m od stropu lub 2,50m od podłogi  –  w pomieszczeniach  o wysokości  poniżej  2,80m stosować pierwszy z 
warunków. 

4. Trasy  ciągów  pionowych  należy  wyznaczać  w  odległości  nie  mniejszej  niż  0,25m  od  krawędzi  otworów 
wejściowych i okiennych 

5. Punkty  przyłączeniowe  urządzeń  (gniazda  przyłączeniowe)  zaleca  się  instalować  na  wysokości  0,25-0,90m  od 
podłogi w koordynacji z innymi instalacjami, o ile inne przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej 

6. Lokalizacja  urządzeń  rozdzielczych  powinna  być  dostosowana  do  tras  ciągów  instalacyjnych  pionowych  i 
poziomych. Punkty mocowania urządzeń rozdzielczych należy wyznaczać w odległości nie mniejszej niż 1,40m od 
podłogi. 

7. Ciągów instalacyjnych nie  należy  lokalizować  na podłożach  ogrzewanych o temperaturze  powyżej  45ºC lub na 
których istnieją zagrożenia mechaniczne w postaci gięcia lub drgań 

8. Promień krzywizny zagięcia rur i kabli nie może być mniejszy od 10-krotnej ich średnicy
9. Odstępy pomiędzy punktami mocowania kabli i przewodów nie powinny przekraczać odległości 0,30m na trasie 

poziomej i 0,50m na trasie pionowej 
10. Należy przestrzegać zachowania minimalnych odległości od innych instalacji wg. tabel zamieszczonych w normach 
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branżowych 
11. Układanie instalacyjnych ciągów teletechnicznych powinno być ściśle skoordynowane i wykonywane jednocześnie z 

instalacjami elektroenergetycznymi 
12. Punkty rozdzielcze instalacji  powinny być chronione przed uszkodzeniami przez instalowanie ich w obudowach 

metalowych, puszkach, wnękach itp.

5.2.1 Trasowanie 

1. Przy  wytyczaniu  trasy  należy  uwzględniać  konstrukcję  budynku  oraz  bezkolizyjność  z  innymi  instalacjami  i  
urządzeniami. 

2. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych -równoległych i prostopadłych do ścian i stropów, zmieniając swój  
kierunek tylko w zależności od potrzeb (łuki i rozgałęzienia, podejścia do urządzeń). 

3. Trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 
4. Trasowanie  powinno  uwzględniać  miejsca  mocowania  konstrukcji  wsporczych  instalacji.  Należy  przestrzegać 

utrzymania  jednakowych  wysokości  zamocowania  wsporników  i  odległości  między  punktami  podparcia 
(zawieszenia). 
Na  przygotowanej  trasie  należy  mocować  konstrukcje  wsporcze  i  uchwyty  przewidziane  do  ułożenia  na  nich 

instalacji  (bez  względu  na  rodzaj  instalacji  elementy  te  powinny  zostać  zamocowane  do  podłoża  w  sposób  trwały,  
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji). 

5.2.2 Instalacje w kanałach (listwach) naściennych 

Przed przystąpieniem do wykonania instalacji w kanałach naściennych należy dokonać: 
• wyboru typu kanału naściennego, 
• wyboru trasy instalacji oraz miejsc instalowania kanału, 
• doboru elementów kanału, 
• wyboru sposobu mocowania.

Ponadto należy dokonać koordynacji z instalacjami elektroenergetycznymi i innymi instalacjami. Ze względów estetycznych 
kanały należy montować tak, aby ciągi przebiegały po liniach równoległych lub prostopadłych do podłogi. Kanały należy 
montować w odległości minimum 100 mm od źródeł ciepła o temperaturze 90°C. 

 Zakończenia  należy  wykonać  pod  kątem  90°  dla  elementów  prostych,  a  dla  zakrętów  (zmiany  płaszczyzny 
prowadzenia instalacji) pod kątem 45°. W podstawach kanału należy wywiercić otwory do zamocowania w oznaczonych 
miejscach.  Po  zamocowaniu  przegród  należy  do  podstawy  kanału  wprowadzić  przewody.  Przewody  układa  się  w 
odpowiednich  komorach  kanału  (w  danej  komorze  przewody  tego  samego  obwodu)  i  zabezpiecza  wkładkami 
podtrzymującymi w odstępach około 40 cm. Po wykonaniu powyższych czynności należy zamocować odpowiednio przycięte  
odcinki pokryw kanału poprzez ich wsunięcie lub zatrzaśnięcie na podstawie kanału (w zależności od jego konstrukcji). 

5.2.3 Przejścia przez ściany

Trasowanie jak 5.2.1. Na przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do 
ułożenia na nich instalacji 
Wszystkie przejścia  obwodów instalacji  elektrycznych przez  ściany i  stropy muszą być  chronione  przed  uszkodzeniami.  
Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych (rurach osłonowych). Przejścia między pomieszczeniami o różnych 
atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą 
być chronione przed uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury stalowe, rury sztywne z  
tworzyw sztucznych, korytka. 

Kucie bruzd 

Jeśli nie wykonano bruzd w czasie robót budowlanych, należy to zrobić w trakcie montażu instalacji. Bruzdy należy 
dostosować do średnicy  rury z uwzględnieniem rodzaju  i  grubości  tynku. Przy układaniu dwóch lub kilku rur  w jednej  
bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy w świetle między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. Rury 
zaleca  się  układać  jednowarstwowo.  Zabronione  jest  kucie  bruzd,  przebić  i  przepustów  w  betonowych  elementach 
konstrukcyjno-budowlanych. Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 
konstrukcję. Przy przejściu z jednej strony ściany na drugą (lub ze ściany na strop) cała rura powinna być pokryta tynkiem. 
Przejścia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi łukami. 

Układanie rur z tworzyw sztucznych 

Instalacje  w  rurach  instalacyjnych  z  tworzyw sztucznych  stosuje  się  tam,  gdzie  ich  odporność  na  uszkodzenia  
mechaniczne jest wystarczająca, a technologia pozwala na zastosowanie tworzyw sztucznych. Instalacje mogą być stosowane  
jako  wodoszczelne  pod  warunkiem  zastosowania  osprzętu  i  sprzętu  hermetycznego  oraz  szczelnego  łączenia  rur.  W 
wykonaniu wodoszczelnym instalacje mogą być układane w pomieszczeniach wilgotnych, ale nie w wodzie. 

Na przygotowanej  trasie  należy  układać  rury  z tworzywa  sztucznego  na  uchwytach  osadzonych  w podłożu lub 
bruzdach oraz mocować sprzęt i osprzęt instalacyjny. Końce rur po ich ucięciu powinny być opiłowane celem pozbawienia 
ostrych krawędzi. 

Łuki na rurach należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. 
Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Na łuki należy stosować  
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rury elastyczne spełniające równocześnie funkcję elementów kompensacyjnych. Promień gięcia rur sztywnych i elastycznych 
powinien zapewniać możliwość swobodnego wciągania przewodów. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w 
zaleceniach  producenta.  Łączenie  rur  należy  wykonać  za  pomocą  przewidzianych  do  tego  celu  złączek  (lub  przez 
kielichowanie). 

Montaż sprzętu i osprzętu (osadzanie puszek) 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały, zapewniający mocne i bezpieczne jego 
osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w podłożu, 
przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takich konstrukcjach, przykręcane do 
podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.  Puszki powinny zostać osadzone na takiej  
głębokości,  aby  ich  górna  (zewnętrzna)  krawędź  po  otynkowaniu  ściany  była  zrównana  (zlicowana)  z  tynkiem.  Przed 
zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. Koniec 
rury powinien być wprowadzony do środka puszki na głębokość do 5mm. 

Wciąganie przewodów do rur 

Przed  przystąpieniem  do  wciągania  przewodów  należy  sprawdzić  prawidłowość  wykonanego  rurowania, 
zamontowanego sprzętu i osprzętu, jego połączenia z rurami oraz drożność instalacji. Do ułożonych rur po ich przykryciu  
warstwą tynku lub masy betonowej, należy wciągnąć przewody przy użyciu odpowiednich narzędzi (przyrządów). Przewody 
na  całej  długości  wciągnięcia  do  rury  nie  mogą  mieć  połączeń.  Zabronione  jest  układanie  rur  wraz  z  wciągniętymi  
przewodami oraz wciąganie przewodów do nie zatynkowanych rur. Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny 
zostać narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 

5.2.4 Instalacje w tynku 

Trasowanie jak 5.2.1. Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie. Łuki i zgięcia przewodów powinny 
być łagodne. Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio  
w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi i w złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur. 

5.2.5 Łączenie przewodów oraz przyłączanie do aparatów i urządzeń 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie 
musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem 
siły docisku i korozją. Łączenia przewodów należy wykonywać w punktach rozdzielczych, sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym, 
w odbiornikach. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Przewody w miejscach 
połączeń  powinny mieć zapas długości.  Przewody muszą  być ułożone swobodnie i  nie  mogą być narażone na naciągi  i 
dodatkowe naprężenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie do 
instalacji  nie  zostało  opracowane  w  projekcie,  sposób  przyłączenia  należy  uzgodnić  z  projektantem  lub  kompetentnym 
przedstawicielem inwestora. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do  
jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone 
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek)  
powinny  być  zabezpieczone  zaprasowanymi  tulejkami  lub  ocynowane  (zaleca  się  stosowanie  takich  tulejek  zamiast  
cynowania). 

5.2.6 Podejścia do urządzeń 

Podejścia  instalacji  do  urządzeń  należy  wykonać  w  miejscach  bezkolizyjnych,  bezpiecznych  oraz  w  sposób 
estetyczny. Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała instalacja, lecz samo 
podejście przez strop musi być chronione przed uszkodzeniem. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach podłączania  
odbiorników od góry.  Podejścia  tego  rodzaju  stosuje  się  najczęściej  do  czujników,  sygnalizatorów i  innych z  instalacji 
wykonanych na drabinkach kablowych, w korytkach itp. 
Do urządzeń zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na 
tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka,  
drabinki kablowe itp. 

5.3. Wymagania szczegółowe 

5.3.1 Instalacje teletechniczne (RTV, TVSat, LAN)

Montaż systemu powinien być przeprowadzony zgodnie ze sporządzoną dokumentacją. Jeżeli podczas prac okaże 
się,  że projekt jest  nieodpowiedni,  to bez względu na przyczynę wszelkie niezbędne zmiany powinny być uzgodnione z 
projektantem, a uzgodnione poprawki wprowadzone do dokumentacji. 

Wymagania ogólne dla instalacji teletechnicznych jak w punktach 5.2.– 5.2.5 
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Podczas instalacji kabli należy stosować właściwe techniki: 
• przed  zainstalowaniem  elementy  okablowania  powinny  być  poddane  aklimatyzacji  w  zalecanych  warunkach 

środowiska 
• podczas  układania  kabli  należy  unikać  zbytniego  naprężenia  kabla  powodowanego  przez  zawieszony  kabel  lub 

zaciśnięte wiązki kabli 
• minimalny promień zagięcia kabla nie powinien być mniejszy od określonego w normie wyrobu 
• stosować przewody zgodnie ze specyfikacją 
• kable nie powinny być wystawione na działanie wilgoci i działanie podwyższonej temperatury 
• niedopuszczalne jest stosowanie sił, których działanie powoduje powstanie trwałych odkształceń osłony kabla lub 

jego uszkodzenie 
• połączenia są dopuszczalne tylko przy wykonaniu zgodnie ze specyfikacją instalacyjną 
• w strefach gdzie kable nie mogą być uszkodzone, ani nie występuje szkodliwe oddziaływanie na ich właściwości 

transmisyjne, można je prowadzić odkryte 
Kable powinny się krzyżować pod katem prostym. Kable stosowane w różnych celach (należące do różnych instalacji) nie  
powinny być umieszczane w tych samych wiązkach. Montaż, sprawdzenie i uruchomienie poszczególnych urządzeń systemu 
przeprowadzić  zgodnie z  zaleceniami  i  warunkami zawartymi w Dokumentacji  Technicznej  załączonej  przez  Producenta 
Urządzeń. 

5.3.2 Instalacja automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru

Do  ochrony  obiektu  zastosowano  inteligentny  system,  oparty  na  automatycznej  centrali  sygnalizacji  pożaru, 
zainstalowanej w pomieszczeniu wskazanym na rzucie przyziemia systemu SAP. System SAP projektuje się jako integralny 
element instalacji wykrywania sygnalizacji pożaru. Przyjęty system musi pracować w standardzie adresowalnym-pętlowym, 
spełniającym aktualne wymogi stawiane przez CNBOP w Józefowie.  Centrala sygnalizacji pożarowej należy do urządzeń 
analogowych  typu  adresowalnego.  Automatyczne  czujki  pożarowe  oraz  ręczne  ostrzegacze  pożarowe,  które  zapewniają 
wykrywanie  pożaru,  są  przyłączone  w zamkniętych  pętlach  do centrali  sygnalizacji  pożarowej  i  są  identyfikowane jako 
pojedyncze  elementy.  W zależności  od  struktury  obszaru  chronionego  czujki  i  ręczne  ostrzegacze  pożarowe  mogą  być 
pogrupowane softwarowo w logiczne strefy.  Z uwagi na znaczny pobór prądu przez system konieczne jest zastosowanie 
dodatkowego zasilacza pożarowego wraz z baterią akumulatorów. W budynku przewidziano system oddymiania który należy 
podłączyć do centrali systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru.  W pomieszczeniu centrali należy również zamontować 
moduł transmisji stanów centrali do jednostki PSP- do uzgodnienia na etapie realizacji projektu (opcja).

Czujki w przestrzeni strychu zostaną wyposażone we wskaźniki zadziałania wyprowadzone na suficie na I piętrze.
Do  wysterowania  elementów  systemu  wentylacji  przewidziano  osobną  linię  pętlową,  poprowadzoną  kablem  o 

PH 90, w której znajdują się 4 EKS-y. Zadaniem tych elementów jest nie tylko wysterowanie ale również kontrola 
stanu i przesłanie informacji  nim do CSP (zamknięcie,  usterka, etc.)  Montaż systemu powinien być przeprowadzony 
zgodnie ze sporządzoną dokumentacją.  Jeżeli  podczas  prac  okaże się,  że projekt  jest  nieodpowiedni,  to bez  względu na 
przyczynę wszelkie niezbędne zmiany powinny być uzgodnione z projektantem a uzgodnione poprawki wprowadzone do 
dokumentacji. 

Wymagania ogólne dla instalacji sygnalizacji pożarowej jak w punktach 5.2.-5.2.6 

Kable zasilające i sygnałowe instalacji sygnalizacji pożarowej powinny być tak prowadzone, aby zminimalizować wpływ 
następujących niekorzystnych czynników na pracę instalacji: 

• zakłócenia elektromagnetyczne od innych instalacji i pracujących urządzeń 
• możliwość uszkodzenia przez pożar 
• możliwość uszkodzenia mechanicznego 

Kable sygnalizacji pożarowej powinny być odpowiednio oznakowane lub opisane w odstępach nie przekraczających 2 m, 
w celu oznaczenia ich funkcji oraz potrzeby oddzielenia lub zamknięte w rurach, kanałach lub korytkach zarezerwowanych 
wyłącznie dla obwodów sygnalizacji pożarowej.

Jeżeli  do połączeń  w obwodach sygnalizacji  pożarowej  stosuje  się  kable wielożyłowe,  to  żadna z  żył  nie może być 
używana w obwodach innych niż obwody sygnalizacji pożarowej. Wszystkie przepusty kablowe przez ściany, podłogi lub 
stropy,  stanowiące  oddzielenia  strefy  pożarowej,  powinny być  wykonane w klasie  odporności  ogniowej,  odpowiadającej  
klasie elementów budowlanych, przez które przechodzą. 

Przy określaniu maksymalnej długości linii dozorowej należy uwzględnić: 
• dopuszczalną rezystancję linii (pętli) 
• przekrój poprzeczny (średnicę) żyły kabla lub przewodu 
• dopuszczalne spadki napięcia wynikające z obciążenia prądowego linii 
• dopuszczalną pojemność linii 

W instalacjach sygnalizacji pożarowej należy stosować wyłącznie kable i przewody z żyłami miedzianymi: 
• o minimalnej średnicy żyły kabla 0,5mm 
• o minimalnej średnicy żyły przewodu 0,8mm (przekrój >0,5mm2) 

Okablowanie systemu wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami branżowymi. Należy utrzymywać określone 
odległości równoległe od instalacji elektrycznych,  wodnych. Dopuszczalne są przejścia krzyżowe z instalacją elektryczną  
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(pod kątem 90 stopni) przy takich przejściach kable instalacji SAP należy dodatkowo zabezpieczyć rurami PCV lub peszlem. 
Wszystkie zastosowane w systemie przewody powinny posiadać odpowiednie certyfikaty.
Z  uwagi  na  charakter  obiektu  w  zależności  od  miejsca  instalacji  przewiduje  się  następujące  rozwiązania  kablowe  i  
instalacyjne:

• Linie dozorowe wewnątrz obiekt  u    wykonać kablem – YnTKSYekw 1x2x0,8. Wewnątrz budynku odpowiednio do 
warunków wewnętrznych oraz charakteru pomieszczenia okablowanie wykonać w ścianach w rurkach.

• Linie sygnalizatorów   prowadzone  wewnątrz budynku -  HTKSH  2x2x1 PH-90 na certyfikowanych uchwytach i 
kołkach. 

• Linia przycisków oddymiania  oraz połączenie centrali oddymiania z centralą sygn. pożaru    HTKSH 4X2X 0,8 
PH90  na certyfikowanych uchwytach

• Linie EKS-ów    prowadzone wewnątrz budynku - HTKSH 1x2x1 PH-90 na certyfikowanych uchwytach i kołkach. 
• Zasilanie 240V oraz zasilanie siłowników   HDSL 3x2,5  PH90 na certyfikowanych uchwytach

 
Łączenie kabli dopuszczalne jest tylko wewnątrz obudów urządzeń i elementów lub specjalnie oznakowanych puszek 

instalacyjnych  dla  instalacji  sygnalizacji  pożaru.  Metoda  łączenia  kabli  powinna  w  najmniejszym  stopniu  obniżać 
niezawodność i odporność ogniową linii kablowej w stosunku do kabli nie łączonych.

Montaż,  sprawdzenie  i  uruchomienie  poszczególnych  urządzeń  systemu  przeprowadzić  zgodnie  z  zaleceniami  i  
warunkami zawartymi w Dokumentacji Technicznej załączonej przez Producenta Urządzeń. Instalator powinien dostarczyć 
nabywcy dokumentację powykonawczą,  świadectwo wykonania instalacji  oraz książkę eksploatacji.  Odpowiedzialność za 
zgodność instalacji z dokumentacją spoczywa na osobie lub instytucji, która podpisała świadectwo wykonania instalacji.

Uruchamiający  powinien  sprawdzić  i  wykazać,  że  instalacja  pracuje  zgodnie  z  przeznaczeniem,  a  w  szczególności 
sprawdzić czy: 

• wszystkie czujki i ostrzegacze pożarowe są sprawne 
• wszystkie połączenia do elementów wykonawczych są wykonane prawidłowo 
• wszystkie funkcje będą mogły być uaktywnione 
• wymagane dokumenty i instrukcje zostały dostarczone 

5.3.3 Instalacja systemu oddymiania 

W obiekcie przewidziano system oddymiania grawitacyjnego.  Dobór okien/ klap oddymiania nie jest przedmiotem 
tego opracowania.

Na piętrze zlokalizowano centralę oddymiania, która steruje siłownikami otwierającymi okna. Na obecnym etapie nie są  
znane  typy  siłowników  ani  ich  liczba  (okna  dwuskrzydłowe  lub  jednoskrzydłowe).  Należy  pamiętać  o  zastosowaniu 
siłowników z sekwencyjnym sposobem działania. Centralę oddymiania należy połączyć z centralą sygnalizacji pożaru w ten 
sposób by alarm II stopnia uaktywniał  oddymianie oraz by z centrali  oddymiania były przekazywane sygnały wciśnięcia  
przycisków oddymiania,  uszkodzenia  oraz  stanu  otwarcia  okien/klap.  Do tego  celu  przewidziano  osobny kabel  HTKSH 
4x2x0,8 PH90.
Centralę  należy  zasilić   sprzed  wyłącznika  przeciwpożarowego  i  opisać  na  czerwono:  ZASILANIE  CENTRALI 
ODDYMIANIA

5.3.4 System sygnalizacji napadu i włamania 

Montaż systemu powinien być przeprowadzony zgodnie ze sporządzoną dokumentacją. Jeżeli podczas prac okaże się, że 
projekt  jest  nieodpowiedni,  to  bez  względu  na  przyczynę  wszelkie  niezbędne  zmiany  powinny  być  uzgodnione  z 
projektantem, a uzgodnione poprawki wprowadzone do dokumentacji. Wymagania ogólne dla instalacji jak w punktach 5.2– 
5.2.6.

Po wykonaniu instalacji należy sporządzić po 3 komplety instrukcji eksploatacyjnych i konserwacyjnych systemu:  wersja 
papierowa + wersja elektroniczna. Do dokumentacji powykonawczej dołączyć karty katalogowe zastosowanych  urządzeń 
wraz z kartą gwarancyjną i „Książką eksploatacji systemu”.
Montaż, sprawdzenie i uruchomienie poszczególnych urządzeń systemu przeprowadzić zgodnie z zaleceniami i warunkami 
zawartymi w Dokumentacji Technicznej załączonej przez Producenta Urządzeń. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli  robót będzie takie sterowanie  ich przygotowaniem i  wykonaniem, aby osiągnąć  założoną jakość 
robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni 
system kontroli, włączając personel,  sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i  badań  
materiałów  oraz  robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty wykonano zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w Dokumentacji  Projektowej  i  ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy  
nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane i  odpowiadają wymaganiom norm określających procedury  badań. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2.Badania i pomiary 

6.2.1 Badania odbiorcze instalacji 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury, 
zaakceptowane  przez  Zamawiającego.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi 
Zamawiającego  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca 
przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  Zamawiającego.  Każda  instalacja  elektryczna  w  budynku  powinna  być 
poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia czy spełnia 
wymagania  dotyczące  ochrony ludzi,  zwierząt  i  mienia  przed  zagrożeniami.  Badania  odbiorcze  powinna przeprowadzać 
komisja składająca się z co najmniej  dwóch osób, dobrze znających wymagania stawiane badanym instalacjom. Badania 
odbiorcze  instalacji  mogą  przeprowadzać  wyłącznie  osoby posiadające  odpowiednie  kwalifikacyjne,  potwierdzone  przez 
jednostkę uznającą. Zakres badań odbiorczych obejmuje: 

• oględziny instalacji i urządzeń 
• badania (pomiary i próby) instalacji 
• próby rozruchowe. 

Oględziny,  pomiary  i  próby  powinny być  wykonywane  przez  oddzielne  zespoły,  a  komisja  ustala  jedynie  stan 
faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych 
należy przedłożyć komisji w trakcie odbioru. Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym że z 
badań i prób powinny zostać wykonane oddzielne protokoły. Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza protokół 
końcowy. Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane: 

• numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 
• nazwę i adres obiektu, 
• imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 
• datę wykonania badań odbiorczych, 
• ocenę wyników badań odbiorczych, 
• decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji, 
• ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
• podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 

6.2.2 Oględziny instalacji podstawowych i teletechnicznych

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Oględziny mają na celu  
stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

• spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
• zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
• nie  mają  widocznych  uszkodzeń  mechanicznych,  mogących  mieć  wpływ  na  pogorszenie  bezpieczeństwa 

użytkowania. 
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

• wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 
• ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
• ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
• wykonania połączeń obwodów, 
• doboru oraz nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
• rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 
• oznaczenia przewodów,
• umieszczenia schematów lub innych informacji w miejscu dozoru lub obsługi  
• wykonania dostępu do instalacji i urządzeń w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji. 

6.2.3 Pomiary i próby instalacji podstawowych i teletechnicznych 

Przed przystąpieniem do pomiarów i  prób należy usunąć wszystkie wady,  błędy montażowe i  usterki  wykryte w trakcie 
oględzin instalacji. Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i 
środki ochrony: 

• spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 
• odpowiednio zabezpieczają osoby i mienie przed negatywnym oddziaływaniem instalacji, 
• nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana, 
• są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 

Zakres pomiarów i prób obejmuje: 
• sprawdzenie ciągłości przewodów, 
• pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 
• pomiar rezystancji izolacji kabli, 
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• pomiar rezystancji uziemienia, 
• sprawdzenie biegunowości, 
• pomiary dynamiczne parametrów instalacji według norm szczegółowych
• sprawdzenia  poprawności  zainstalowania  czujek  dymu z  zastosowaniem  wytycznych  PKN-CEN/TS  54-14  oraz 

wytycznych producenta 
• sprawdzenie zadziałanie KAŻDEGO elementu systemu:

- czujki poprzez symulację zadymienia aerozolem serwisowym,
- ROP-y poprzez wciśnięcie przycisku.

• sprawdzenia elementów detekcyjnych
• sprawdzenie przyporządkowania detektorów do poszczególnych stref dozorowych
• sprawdzenia radiolinii
• sprawdzenie systemu poprzez wywołanie alarmu ze wszystkich elementów detekcyjnych.

Każda  wyżej  wymieniona  praca  pomiarowo-kontrolna  powinna  być  zakończona  sporządzeniem  protokółu  z 
przeprowadzonych badań i pomiarów. Protokół musi zawierać co najmniej następujące dane: 

• nazwę i oznaczenie badanej linii (zasilającej, sterującej lub sygnałowej) 
• nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe, 
• miejsce jego zainstalowania, 
• rodzaj wykonanych pomiarów, 
• nazwisko osoby wykonującej pomiary, 
• datę wykonania pomiarów, 
• spis użytych przyrządów i ich numery, 
• liczbowe wyniki pomiarów 
• uwagi i wnioski. 

Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich badań w zakresie 
oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć 
wszystkie badania, na które usterka mogła mieć wpływ. 

6.3.Raporty z badań 

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów z  wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.4.Badania prowadzone przez Zamawiającego 

W celu kontroli jakości i zatwierdzenia,  Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i  zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki  
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie  zgodności  materiałów i  robót  z  dokumentacją  projektową i  ST,  a  koszty  powtórnych badań  i  pobierania  próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5.Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodności 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− aprobatą techniczną,  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  Normy, jeżeli  nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.

− Polską Normą 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
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osiowej.  Jeśli  ST właściwe dla  danych robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  objętości  będą  wyliczone  w m3 jako  długość 
pomnożona przez średni przekrój. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt  pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub sprzęt  wymagają  badań 
atestujących  to Wykonawca będzie posiadać  ważne świadectwa legalizacji.  Wszystkie urządzenia  pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do księgi obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi końcowemu 
• odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót  
dokonuje  Zamawiający.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  zgodnie  z  umową.  Jakość  i  ilość  robót 
ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić organ nadzoru przedsiębiorstwa wykonującego instalacje elektryczne. 
Odbiorom międzyoperacyjnym powinny podlegać: 

• zamocowane oprawy oświetleniowe itp., 
• ułożone rury, listwy, korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów, 
• osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów 
• instalacja przed załączeniem pod napięcie. 

8.4 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

8.5. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów, o których  mowa poniżej.  Odbioru końcowego robót  dokona 
komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny 
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót 
uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
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8.6 Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru  końcowego  robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy, 

• ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 
• deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru 
końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  końcowego  robót.  Wszystkie 
zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.7 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad  stwierdzonych  przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń 

obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Przepisy prawne 

• Ustawa -Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41; nr 92,  
poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959) 

• Ustawa -Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203, poz. 1966; Dz. U.  
2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 959). 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U.  
2004 nr 109, poz. 1156). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003  
nr 120, poz. 1134). 

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 września  1997 r.  w sprawie  ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, poz.912). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny 
być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 288). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47.poz.401). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca roku 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U). Nr 109 poz 719

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 roku w sprawie określenia 
szczegółowych  wymagań  w  zakresie  przeciwpożarowego  zaopatrzenia  wodnego,  ratownictwa  technicznego, 
chemicznego, lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe (Dz.U). Nr 7, poz. 64),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie wyrobów 
służących  do  ochrony  przeciwpożarowej,  które  mogą  być  wprowadzone  do  obrotu  i  stosowania  wyłącznie  na 
podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie uzgadniania 
projektu  budowlanego  pod względem ochrony  przeciwpożarowej  (Dz.  U.  Nr  121,  poz.  1137)  i  rozporządzenie 
zmieniające.

10.2. Normy techniczne 

• PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 
• PN-HD  60364-4-41:2009  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 
• PN-HD  60364-4-42:2011  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia 
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bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
• PN-HD  60364-4-43:2010  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
• PN-HD  60364-4-443:2006  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
• PN-IEC  60364-4-47:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia 

bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  zapewniających  bezpieczeństwo.  Postanowienia  ogólne.  Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

• PN-HD  60364-5-52:2011  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie 

• PN-HD  60364-5-54:2011  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

• PN-HD 60364-6:2000 Instalacje elektryczne niskiego napięcia-część 6: Sprawdzanie
• PN-E-04700:1998  Az1:2000  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych
• PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie.
• N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
• PN-88/E-04300 „Instalacje elektryczne na napięcie nie przekraczające 1000V w Budynkach.  Badania techniczne 

przy odbiorach".
• PKN-CEN TS 54-14 Specyfikacja techniczna Systemy sygnalizacji pożarowej Część 14: ·Wytyczne planowania, 

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
• Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania BN-84/8984-10.
• PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
• PN-EN 50133-1 – Systemy kontroli dostępu. Wymagania Systemowe
• PN-EN 50131-1: 2009 -  Systemy alarmowe --  Systemy sygnalizacji  włamania i  napadu --  Część 1:Wymagania 

systemowe
• ZN-96/TP S.A. - 004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i 

badania.
• PN-IEC 60364-7-704:1999. Instalacje  elektryczne  w obiektach budowlanych (Wymagania  dotyczące  specjalnych 

instalacji lub lokalizacji; Instalacje na terenie budowy i rozbiórki).
• PN-84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne (Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych)
• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
• PN-92/E-05009/45 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed spadkiem napięcia. Instalacje elektryczne 

w obiektach budowlanych.
• Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów 
• Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji  pożarowej  CNBOP  Józefów oprac. Jerzy Ciszewski 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

S-00.00.  WYNAGANIA  OGÓLNE 

1. Przedmiot i zakres robót 
1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania . 

 Ogólne dotyczące wykonywania i odbioru robót instalacji sanitarnych dla potrzeb odbudowy i przebudowy budynku 
Karczmy u Dargoscha w  miejscowości Kluki, dz. Nr 134/3, 134/2, 134/1, 130/1, gm. Smołdzino. 

 Zakres robót obejmuj instalacje: 

• wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej, 
• kanalizacji sanitarnej, 
• centralnego ogrzewania wodnego,  
• wentylacji mechanicznej, 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
  
1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji 
deszczowej przy budowie, modernizacji i remontach dróg. 
1.4. Określenia podstawowe 
Instalacja centralnego ogrzewania – ogrzewanie wodne o parametrach 50/40o C dwururowe z rozdziałem dolnym  
Instalacja wod. – kan. wewn. – instalacje doprowadzające wodę zimną i ciepła do poszczególnych przyborów oraz 
odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji zewnętrznej. 
Instalacja wentylacji mechanicznej- instalacja mechaniczną   pomieszczeń Kuchni i Sal Konsumpcyjnych 
Kierownik Budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca stosowne kwalifikacje, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją budowy . 
Polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy w formie pisemnej sposobu realizacji i 
odbioru robót oraz innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty, 
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje 
robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania dla 
określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania, 
Woda instalacyjna (czynnik grzejny) – woda lub wodny roztwór substancji  zapobiegających korozji lub obniżających 
temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 
Źródło ciepła - kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z kolektorami 
słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 
Ciśnienie robocze instalacji, prob  (lub poper) - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia 
czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości 
instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w 
najniższym punkcie instalacji. 
Ciśnienie  próbne,  ppróbne   -   ciśnienie  w  najniższym  punkcie  instalacji,  przy  którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze 
odniesienia równej 20 °C. 
Ciśnienie robocze urządzenia - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (to 
znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w 
instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Dokumentacje robót stanowią: 
1.5.1.  Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu 
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

1.5.2. Specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 
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2072), 
1.5.3. Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

1.5.4. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

1.5.5. Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 

1.5.6. Dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
 
1.6. Zgodność robót z dokumentacja Projektową. 

1.6.1. Wszystkie wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a użyte do realizacji budowy 
materiały powinny posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne; 

1.6.2. W przypadku gdy wykonane roboty lub parametry użytych do ich wykonania materiałów nie będą zgodne z 
Dokumentacją to takie roboty zostaną niezwłocznie naprawione, a nieodpowiednie użyte do wykonania roboty materiały 
zostaną zastąpione właściwymi na koszt Wykonawcy; 

1.6.3. W przypadku konieczności dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej zmiany te Inspektor Nadzoru winien 
uzgodnić z Projektantem. 

 
1.7. Kompletność dokumentów: 

 Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru są istotnymi elementami inwestycji i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest 
tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 

 W jakichkolwiek rozbieżnościach, wymiary określone w liczbach są ważniejsze od wymiarów wynikających ze skali 
rysunków. 

 Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji Projektowej 
lub Specyfikacji Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru, który 
dokona niezbędnych zmian i poprawek. 
 
2. MATERIAŁY 
 

Przy wykonywaniu robót budowlanych przyłączy i instalacji wewnętrznych należy, stosować wyroby budowlane, które 
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 
• wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

• wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 
Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 
podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 
będącym załącznikiem do rozporządzenia , 

• wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

• wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej. 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca 
wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi 
normami. 

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, 
obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać oświadczenia, oraz udostępniać je 
przedstawicielom uprawnionych organów. 
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3. SPRZET 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych Robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

Środki transportowe nie odpowiadające warunkom Umowy, na plecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Placu 
Budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu budowy na własny koszt. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami Umowy, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, Dokumentacją Projektową, projektem organizacji 
Robót, oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładane wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i 
błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w 
czasie wyznaczonym w umowie, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać 
atest. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające 
atesty lub urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z ST to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 
6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Program Zapewnienia Jakości 

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru program zapewnienia jakości. 
W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
ustaleniami. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych oraz w 
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami do Umowy na Wykonanie Robót 
Inwestycyjnych. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiar będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT. 
7.1. Zasady ogólne obmiaru robót.  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, w 
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót 
i terminie obmiaru. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych Robót 
będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
8.1. Rodzaje odbioru robót. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
– odbiorowi częściowemu i odbiorowi etapowemu, 
– odbiorowi końcowemu, 
Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy. 

Odbiór częściowy i etapowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót stanowiących reguły całość 
technologiczną. 

Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania 
organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 
8.4. Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót 
nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 



 7 

uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruch, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
8.5. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
– Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
korzystania – z ulicy, sąsiednich nieruchomości, budynku lub lokalu, 

– Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne 
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót, potwierdzone przez 
projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

– Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i ewentualnie uzupełniające 
lub zamienne), 

– recepty i ustalenia technologiczne, 
– Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów, 
– Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, atesty jakościowe 

wbudowanych materiałów, 
– Protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,  
– Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, zgodnie 

z ST i PZJ, 
– Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji podziemnych oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 
– Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Rozliczenie za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych przez wykonawcą i 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonywanych częściowo”. 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym 
załącznikiem do umowy. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określone zostały w umowie. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

Wykonawcę równorzędnie obowiązują wszelkie zapisy podane w Dokumentacji Projektowej. 
Podczas realizacji inwestycji będącej przedmiotem przetargu Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać Polskich Norm 

i Norm Branżowych, przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz działać zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz przepisów 
Przeciwpożarowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z Kontraktem i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypełnić wszelkie warunki  określone w części II - Umowa. 
Wykonawcy wolno zaproponować inne standardy pod warunkiem, że ich zastosowanie zapewni co najmniej taką samą jakość 
wykonania, jak w przypadku zastosowania Polskich Norm i Norm Branżowych. 

Oprócz zgodności z normami wszelkie zastosowanie w robotach materiały i towary muszą być stosowane z 
przeznaczeniem, dla którego zostały wytworzone przez producenta, zaś  wykonawstwo musi odpowiadać zasadom sztuki 
budowlanej. Wszystkie materiały i towary, wykorzystane do realizacji inwestycji powinny posiadać dokumenty dopuszczające 
je do stosowania i obrotu. Nie dopuszcza się stosowania materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia lub 
wywołują szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. Materiały będące szkodliwymi dla otoczenia w 
fazie robót, gdy ich szkodliwość ustaje po zakończeniu prac (np. materiały pylaste) mogą być używane pod warunkiem 
przestrzegania technologicznych wymogów ich wbudowywania. Jeżeli wymagają tego przepisy Zamawiający winien otrzymać 
zgodę na użycie takich materiałów od kompetentnych organów administracyjnych. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 
robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia (z klauzulą potwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania na środowisko) 
wydane przez uprawnioną jednostkę. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów w uzgodnieniach i warunkach technicznych zawartych w 
Dokumentacji Technicznej. 

Zmiany i odstępstwa od dokumentacji : 
– wszelkie zmiany i odstępstwa powinny być uzgadniane obustronnie w terminie zapewniającym nieprzerwany tok robót, 
– decyzje o zmianach powinny być zawsze potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w 

przypadkach uzasadnionych - potwierdzone przez Projektanta, 
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– wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia funkcjonalności i wartości użytkowych w  stosunku do 
rozwiązań pierwotnych, a jeżeli dotyczą materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Wykonawcę obowiązują ustawy, rozporządzenia ( z późniejszymi zmianami ) i normy : 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz,U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami) 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) 
− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r. Nr 166, paz. 1360 z późniejszymi 
zmianami) 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.03.20004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz. 313) 
− Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002  r. w sprawie  warunków  technicznych,  

jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie  (Dz.  U. Nr 75, poz. 690,  z 2003  r. Nr 33, poz. 270   
oraz  z 2004  r. Nr 109, poz. 1156),  z późniejszymi zmianami 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

S-01.00.  INSTALCJA  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA  
 

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania . 
 dotyczące wykonywania i odbioru robót  wykonania instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb odbudowy i 

przebudowy budynku Karczmy u Dargoscha w  miejscowości Kluki, dz. Nr 134/3, 134/2, 134/1, 130/1, gm. Smołdzino. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót  instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz uwzględnionych w przedmiarze robót. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST S.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową i 

poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 1.5 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 2 
2.2. Instalacja centralnego ogrzewania. 
 
Pompy ciepła  

• pompy ciepła do montażu zewnętrznego  
• konstrukcja dwusprężarkowa  
•  Maksymalna temperatura zasilania - 65 st.C 
• Moc grzewcza (1 sprężarka) / COP przy A-7/W35  -  9,6kW/2,9 
• Moc grzewcza (2 sprężarki) / COP przy A-7/W35  -  16,9kW/2,9 
• Moc grzewcza (1 sprężarka) / COP przy A2/W35    - 12,2kW /3,5 
• Moc grzewcza (2 sprężarki) / COP przy A2/W35  -  20,3kW/3,4 
• Moc grzewcza (1 sprężarka) / COP przy A7/W35 - 14,9kW/4,2 
• Napięcie zasilania - 3/N/PE ~400 V, 50 Hz  
• Sterownik WPM - wyposażenie pompy ciepła  przeznaczony do montażu wewnątrz obiektu, panel sterujący,  
• sterownik kaskadowy - sterowane pracą sprężarek w pompach, regulacja pracy trzech obiegów grzewczych, centralne 

przełączania trybów pracy 
• moduły do zdalnej obsługi wraz z układem przesyłu danych  

Zbiornik buforowy 
• uniwersalny wolnostojący zbiornik buforowy o pojemności 500 dm3 
• izolacja poliuratenowa w płaszczu  
• tuleje do montażu grzałek 6/4" 
• grzałka o mocy 7,5kW 

Zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody 
− zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody emaliowany o pojemności nominalnej 500 dm3 
− pojemność użyteczna 430 dm3 
− powierzchnia wymiany ciepła 5,7m2 
− izolacja poliuratenowa w płaszczu  
− anoda ochronna 
− czujnik temperatury 
− kołnierz TK150/110 
− grzałka o mocy 6,0 kW 

Grzejniki panelowe 
− Grzejniki stalowe płytowe z  bocznym  i dolnym podejściem  
− Moc grzewcza ustalona i sprawdzona według DIN EN 442.  
− Zgodność z wymaganiami przepisów i wytycznych w sprawie zachowania bezpieczeństwa pracy.  
− Grzejniki sprawdzone na ciśnienie robocze 13 [bar].  
− Wbudowany ręczny odpowietrznik. 
− Zabezpieczone w czasie transportu folią kurczliwą i naroża ochronne 
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Armatura 
− Zastosowana armatura grzewcza powinna spełniać wymagania podane w normach: PN-EN 13709:2004, PN-EN 

13789:2004, PN-90/M-75003, PN-EN 1213:2002, PN-EN 12760:2002, PN-EN 13828:2004, PN-EN 1489:2003. 
Głowice termostatyczne  

- zakres regulacji 7 - 28 C  
- skala * 1 - 5 bez pozycji zero 
- z wbudowanym czujnikiem cieczowym,  
- zakres nastawy z możliwością ograniczania i blokowania, 
- markowanie preferowanego ustawienia z użyciem tarczki pamięci. 

Zawory regulacyjne 
- wykonane z brązu PN 25  
-  max. ciśnienie pracy: PN 25 
-  max. temperatura pracy: 150 °C 
-  skośne ułożenie wrzeciona, płynna nastawa wstępna. 
-  bezpośredni odczyt nastawy.  
-  wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie korpusu. 
-  możliwość montażu na przewodzie zasilającym lub powrotnym.  
-  korpus i głowica wykonane z brązu, wrzeciono i grzybek z mosiądzu odpornego na odcynkowanie (ms-ezb), 

uszczelnienie grzybka zaworu z PTFE, podwójna uszczelka typu o-ring gwarantująca bezawaryjną pracę zaworu. 
-  zawory wyposażone kurki napełniająco-opróżniające ,  
-  obustronnie gwint wewnętrzny wg EN 10226 
-  przystosowane do pracy z roztworem glikolu etylenowego 

Zawory kulowe odcinające 
- Pełnoprzekrojowy, mosiężny, niklowany,  
- Element kulowy niklowany, uszczelnienie z PTFE,  
- PN16 do cieczy i gazów nieagresywnych od 0 do 100 C.  
- Obustronnie gwint wewnętrzny.  
- Pokrętło motylkowe z tworzywa, wydłużone 
- Średnica: DN 15-50 
- max. ciśnienie pracy: PN 20 
- max. temperatura pracy: 100 °C 

Rurociągi  
− Rurociągi z rur polietylenowych z wkładką aluminiową 

Izolacje  
− izolacja instalacji CO - otulina ze skalnej wełny mineralnej pokryta płaszczem ze zbrojonej  folii aluminiowej z 

samoprzylepną zakładką (dla przewodów pod zabudową) 
parametry izolacji CO: 

deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła   λ10 ≤  0,038W/mK   
gęstość objętościowa    77 kg/m³   
Temperatura stosowania    ≤ 400°C   
Temperatura montażu    + 5°C to + 35°C   
Zawartość całkowita siarki    ≤  0,4 % 
Klasa reakcji na ogień    Dl – s3, d0 

− Przewody prowadzone w warstwie izolacji styropianowej posadzki w izolacji  oraz podejścia w bruzdach lub 
wewnątrz ścianek lekkich zaizolować elementami z miękkiej pianki polietylenowej grubości min. 6,0 mm 

− grubości izolacji zgodnie z „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich wyposażenie”. 
Elementy izolacyjne na zewnątrz zabezpieczyć dodatkowo płaszczem z  blachy stalowej ocynkowanej lub 
aluminiowej.  

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 3 
 
3.2. Instalacja centralnego ogrzewania 
 Do wykonywania instalacji c.o. należy stosować: 

− wiertarka udarowa o mocy 600 W, z kompletem wierteł diamentowych, 
− młot udarowy COMBI o mocy 1100 W z kompletem wierteł diamentowych, 
− spawarka transformatorowa 400V/225-240 A , 
− palnik acetylenowy z wyposażeniem, 
− gwintownica elektryczna z wyposażeniem, 
− gwintownica ręczna, 
− ekspander elektryczny i ręczny, 
− nożyce do cięcia Ru PEX, 
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− szlifierka kątowa moc 600 W o średnicy tarczy 125 mm, 
− szlifierka kątowa moc 2100 W o średnicy tarczy 230 mm, 
− zestaw kluczy hydraulicznych, 
− komplet kluczy oczkowych, 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarto ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 4 
 
4.2. Transport rur. 
 Rury w wiązkach muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach 
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesia na 
wiązce. 

Przewóz rur i kształtek może się odbywać wyłącznie samochodami skrzyniowymi. Przewozy powinno się 
wykonywać przy temperaturach powietrza -5°C do +30°C. 
Na platformie samochodu rury powinny leżeć naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i 
grubości co najmniej 2,5 cm ułożonych prostopadle do osi rur. Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 
m. 

Kształtki stalowe przewozić w zamkniętych fabrycznie kartonach ułożonych jeden na drugim nie więcej niż w 3 
warstwach. 

Przy rozładunku rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni. Przy długościach rur większych niż długość 
pojazdu wielkość zwisu nie może przekraczać 1 m. 
 
4.3. Urządzenia 

 Urządzenia należy przewozić samochodami skrzyniowymi w pozycji pionowej w taki sposób aby podstawa 
całkowicie opierała się na zupełnie poziomej płaszczyźnie transportowej. 
Urządzenia zostają dostarczone w opakowaniu fabrycznym i ze względu na ich wielkość i wagę mogą być rozładowywane 
tylko przy pomocy urządzeń mechanicznych (wózków, podnośnikowych dźwigów itp.) 
Po dostarczeniu na plac budowy należy sprawdzić czy urządzenia i ich elementy nie zostały uszkodzone podczas transportu. 
 
4.4. Izolacja termiczna 

 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
 Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych 
i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny, ponieważ materiał ten nie jest odporny 
na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i  krawędzie  nie  
uszkodzone,  a  odchyłki  ich  wymiarów  w  stosunku  do  nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w 
granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
4.5. Pozostałe materiały 

Pozostałe materiały wymienione w niniejszej specyfikacji powinny być przewożone dowolnymi zakrytymi środkami 
transportu. 

Ładunki należy rozmieszczać i mocować zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi urządzeń. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót zawarto ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 5 
 
5.2. Montaż urządzeń i  wyposażenia: 

 Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji powinny być zakończone: 
− wszystkie roboty przygotowawcze /przebicia otworów w stropach i ścianach 
− prace konstrukcyjno-budowlane wraz z wewnętrznymi instalacjami umożliwiającymi swobodne prowadzenie 

prac montażowych 
Należy przestrzegać warunków wydanych przez Producenta wyrobu co do wymogu uczestnictwa w czynnościach 

montażowych przedstawiciela producenta, warunków producenta dotyczących przeszkolenia pracowników Wykonawcy 
w zakresie montażu urządzeń oraz warunków montażu lub odbioru po montażu przez zespół serwisowy dostawcy.  
− montaż urządzeń powinien być wykonywany w oparciu o rysunki dostawców i wytyczne przedstawione w 
dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń 
− sposób mocowania urządzeń powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę urządzenia bez 
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uszkodzenia elementów przegrody budowlanej 
− sprawdzić usytuowanie i podstawowe wymiary konstrukcji wsporczych 
− przeprowadzić transport poziomy z miejsca składowania na miejsce montażu 
− przeprowadzić transport pionowy i poziomy urządzeń w strefie montażu 
− dokonać ustawienia urządzenia na właściwym miejscu, wypoziomować, zamontować poszczególne elementy, 
sprawdzić poprawności montażu 
− podłączyć przewody i armaturę regulacyjno odcinającą  
− zamocowanie urządzeń zabezpieczać przed przenoszeniem drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie płyt 
amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie 
łączników elastycznych 
− łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy 
urządzenia i jednocześnie aby drgania nie były przenoszone na instalację 

 
5.3. Montaż instalacji rurowych 
− instalacje rurowe z rur stalowych wg PN-84/H 74200 łączonych poprzez spawanie 
− ułożenie przewodów powinno zapewnić kompensację wydłużeń termicznych ( z maksymalnym wykorzystaniem 
samokompensacji) 
− przewody prowadzone na dużej odległości kompensować poprzez kompensatory U-kształtne  

− Odpowietrzenie instalacji będzie realizowane za pomocą grzejnikowych zaworów odpowietrzających (w 
komplecie z grzejnikiem) oraz automatycznych odpowietrzników ( typu Spirotop)  zamontowanych w 
najwyższych punktach instalacji: 
na zakończeniu każdego pionu –piony pokojowe - piony należy wyprowadzić ok. 30 cm ponad gałązki 
na każdym najwyżej położonym w pionie grzejniku łazienkowym – piony  łazienkowe 

− wszystkie lokalizacje spustów przystosować do opróżniania instalacji, 
− przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać z zabezpieczeniem p.poż. do stopnia wymaganego jak 
dla przegrody 
− w miejscach przejść  przewodów przez  ściany  i  stropy nie  wolno  wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych 
− Grzejniki  montować na zawiesiach grzejnikowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed 
zrzuceniem dostarczanych przez producenta grzejników przy zachowaniu  odległości: 

od ściany za grzejnikiem    - 5 cm ; 
od podłogi      - 7 cm ; 
od spodu podokiennika    - 7 cm ; 
od ściany bocznej wnęki (bez armatury)     - 15 cm ; 
od ściany bocznej wnęki (z armaturą)   - 25 cm ; 

− po montażu instalacji i odbiorników wykonać płukanie instalacji przez kilkakrotne napełnienie i opróżnienie z wody 
− po płukaniu przewodów instalacje napełnić docelowo czynnikiem i wykonać regulacje poszczególnych instalacji 
oraz zamontować wyposażenie sterujące 
− wszystkie rurociągi po zamontowaniu i pozytywnej próbie szczelności zaizolować otulinami termoizolacyjnymi  
 
5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne 
− przed wykonaniem izolacji termicznej instalacji CO wszystkie przewody stalowe czarne należy oczyścić z nalotów 
korozyjnych zgodnie z PN-EN ISO 8501-3:2008. Przewody instalacji dwukrotnie pomalować farbą antykorozyjną. Ochronne 
systemy malarskie wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO -12944. 

 
5.5. Montaż izolacji termiczno akustycznej : 

  
Wszystkie przewody po zmontowaniu i próbie hydraulicznej zaizolować elementami izolacyjnymi: 
− otulina ze skalnej wełny mineralnej lub pianki poliuretanowej pokryta płaszczem z folii PCV z samoprzylepną 

zakładką (dla przewodów widocznych np. węzeł, korytarze) 
− izolacja instalacji CO - otulina ze skalnej wełny mineralnej pokryta płaszczem ze zbrojonej  folii aluminiowej z 

samoprzylepną zakładką (dla przewodów pod zabudową) 
− grubość elementów izolacyjnych zgodne z „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

wyposażenie”.  

- Dn 15 - 20 mm     

- Dn 20 - 20 mm;      

- Dn 25 - 30 mm;      
− przewody prowadzone w warstwie izolacji styropianowej posadzki w izolacji  oraz podejścia w bruzdach lub 

wewnątrz ścianek lekkich zaizolować elementami z miękkiej pianki polietylenowej grubości min. 6,0 mm 
− izolacje cieplne, akustyczne i przeciwpożarowe przewodów muszą mieć szczelne połączenia wzdłużne 

wykonane za pomocą rozwiązań systemowych; 
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− montaż poszczególnych izolacji wykonać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta; 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarto w „ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 6 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Instalacja winna być wykonana zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym. Wprowadzenie zmian jest dozwolone 
pod warunkiem zgody projektanta 

Badania w czasie robót 
− badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową i 

SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 
dalszych prac. 

− Kontroli podlega: 
• sposób montażu urządzeń, armatury i rurociągów, 
• sprawdzenie poprawności wykonania izolacji termicznej przewodów, 
• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• sprawdzenie prawidłowości zamontowanych urządzeń. 

− realizacja kontroli jakości robót na budowie odbywać się będzie w postaci kontroli bieżącej wykonywanej zawsze z 
udziałem Inspektora Nadzoru.  
− wykonawca w czasie takiej kontroli jest zobowiązany przekazać Inspektorowi Nadzoru protokoły z montażu. 

− poprawność wykonania czynności montażowej należy uznać za osiągniętą , jeżeli jej wykonanie przebiega 
zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, zasadami sztuki montażowej oraz wymogami 
dokumentacji techniczno-ruchowych poszczególnych urządzeń. 

− Wykonać badanie szczelności instalacji 
Przed przystąpieniem do badania instalację c.o. należy kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą odpowiednio 
uzdatnioną.  
Na 24 godziny  przed rozpoczęciem badania szczelności instalacja powinna być napełniona wodą zimną i 
dokładnie odpowietrzona. Podczas napełniania instalacji pompy ciepła wodą należy zmierzyć jej ilość w celu 
określenia dokładnej ilości glikolu potrzebnego do napełnienia instalacji. W tym okresie należy dokonać 
starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów , zaworów i in. 
przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania 
szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej, podłączonej w najniższym jej 
punkcie. Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz 
cechowany manometr tarczowy o średnicy tarczy min. 150 mm o zakresie o 50 % większym od ciśnienia 
próbnego i działce elementarnej - 0,01 MPa. Następnie należy wykonać próbę ciśnieniową na zimno na max. 
ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji plus 0,2 lecz nie mniej niż 0,4 MPa. 

− Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. manometr nie wykaże spadku 
ciśnienia.  
 

6.2. Rozruch i kontrola działania instalacji 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 
− Badanie szczelności i działania instalacji c.o. na gorąco po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na 

zimno. Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę 
możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych, 

− podczas rozruchu instalacji zwrócić uwagę: 
• szczelność urządzeń, 
• prawidłowość pracy wszystkich urządzeń  
• w czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację urządzeń.  

− nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Wymagania dotyczące obmiaru robót zawarto w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 7 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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 Wymagania dotyczące odbioru robót zawarto w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 8 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Wymagania dotyczące podstaw płatności zawarto w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 9 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

− PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
− PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. 
Wymagania 
− PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
− PN-M-75003:1991  Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Ogólne  wymagania  i badania 
− PN-M-75009:1991  Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Zawory  regulacyjne. Wymagania i badani. 
− PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
− PN-M-75016:1992  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe 
− PN-EN  215-1:2002  Termostatyczne  zawory  grzejnikowe.  Część  1:  Wymagania  i badania 
− PN-EN 442-1:1999  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 

− PN-EN 442-2:1999/A1:2002  Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1) 
PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania 

i badania odbiorcze „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" zeszyt nr 6, COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2003r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S-02.00. INSTALACJA WOD-KAN 

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania . 
dotyczące wykonywania i odbioru robót  wykonania instalacji wod-kan dla potrzeb odbudowy i przebudowy budynku 

Karczmy u Dargoscha w  miejscowości Kluki, dz. Nr 134/3, 134/2, 134/1, 130/1, gm. Smołdzino. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót  wykonania instalacji zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz uwzględnionych w przedmiarze robót. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST S.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową i 

poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 1.5 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 2 
2.2. Urządzenia. 
 
Rurociągi główne 
Wewnętrzne instalacje wodną wykonać z rur z tworzywa sztucznego wkłada aluminiową PE/AL/PE  o połączeniach 
zaprasowywanych z atestem do instalacji wodnych ( rury i kształtki ). 
Rury z wkładkami aluminiowymi składają się z następujących warstw: 
- warstwy wewnętrznej (rura bazowa) z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości termicznej PE-RT lub polietylenu 
sieciowanego PE-X, 
- warstwy środkowej w postaci taśmy aluminiowej ultradźwiękowo zgrzewanej doczołowo  
- oraz warstwy (powłoki) zewnętrznej z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości termicznej PE-RT lub polietylenu 
sieciowanego PE-X. 
Zasilanie hydrantu ppoż. należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych, zgodnych z PN-80/H-74200, fabrycznie nowych, 
łączonych za pomocą kształtek z żeliwa ciągliwego, na gwint rurowy z uszczelnieniem np. teflonem. 
 
Rurociągi kanalizacyjne  
 Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z : 

� poziomy podposadzkowe z rur PVC-U litych zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2000 SN8.  
� piony i instalacje wewnątrz  lokali, podejścia do odbiorników nad posadzką, wykonać z rur do kanalizacji 

wewnętrznej  
−  

Armatura wewnętrzna 
− Zastosowana armatura odcinająca powinna spełniać wymagania podane w normach: PN-EN 13709:2004, PN-EN 

13789:2004, PN-90/M-75003, PN-EN 1213:2002, PN-EN 12760:2002, PN-EN 13828:2004, PN-EN 1489:2003. 
Zastosować należy armaturę do wody pitnej z uwzględnieniem temperatury czynnika przepływającego. 

Zawory kulowe odcinające 
- zawór kulowy mufowy do wody pitnej   
- materiał: brąz 
- max. ciśnienie pracy: PN 10 
- max. temperatura pracy: 90 °C 

Hydranty w skrzynkach z kompletnym wyposażeniem: 
- zawór DN25  
- prądownica PW-25 
- zwijadło kompletne wychylne 
- wąż półsztywny dn25 30 mb  
- podłączenia zasilania z prawej strony 
- zawór na wysokości 1,35±0,1m od posadzki 

Izolacje  
− izolacja instalacji - otulina ze skalnej wełny mineralnej lub pianki poliuretanowej pokryta płaszczem z folii PCV z 

samoprzylepną zakładką (dla przewodów widocznych np. węzeł, korytarz) 
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parametry izolacji : 
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła   λ10 ≤  0,038W/mK   
gęstość objętościowa    83 kg/m³   
Temperatura stosowania    ≤ 400°C   
Temperatura montażu    + 5°C to + 35°C   
Zawartość całkowita siarki    ≤  0,4 % 
Klasa reakcji na ogień    Dl – s3, d0 

− izolacja instalacji - otulina ze skalnej wełny mineralnej pokryta płaszczem ze zbrojonej  folii aluminiowej z 
samoprzylepną zakładką (dla przewodów pod zabudową) 

parametry izolacji  
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła   λ10 ≤  0,038W/mK   
gęstość objętościowa    77 kg/m³   
Temperatura stosowania    ≤ 400°C   
Temperatura montażu    + 5°C to + 35°C   
Zawartość całkowita siarki    ≤  0,4 % 
Klasa reakcji na ogień    Dl – s3, d0 

− Przewody prowadzone w warstwie izolacji styropianowej posadzki w izolacji  oraz podejścia w bruzdach lub 
wewnątrz ścianek lekkich zaizolować elementami z miękkiej pianki polietylenowej grubości min. 6,0 mm 

− grubości izolacji zgodnie z „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich wyposażenie”. 
Elementy izolacyjne na zewnątrz zabezpieczyć dodatkowo płaszczem z  blachy stalowej ocynkowanej lub 
aluminiowej.  

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 3 
 
3.2. Wymagania sprzętowe 
 Do wykonywania instalacji wod-kan należy stosować: 

− wiertarka udarowa o mocy 600 W, z kompletem wierteł diamentowych, 
− młot udarowy COMBI o mocy 1100 W z kompletem wierteł diamentowych, 
− gwintownica elektryczna z wyposażeniem, 
− gwintownica ręczna, 
− ekspander elektryczny i ręczny, 
− nożyce do cięcia Ru PEX, 
− szlifierka kątowa moc 600 W o średnicy tarczy 125 mm, 
− szlifierka kątowa moc 2100 W o średnicy tarczy 230 mm, 
− zestaw kluczy hydraulicznych, 
− komplet kluczy oczkowych, 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarto ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 4 
 
4.2. Transport rur. 
 Rury w wiązkach muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach 
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesia na 
wiązce. 

Przewóz rur i kształtek może się odbywać wyłącznie samochodami skrzyniowymi. Przewozy powinno się 
wykonywać przy temperaturach powietrza -5°C do +30°C. 

Na platformie samochodu rury powinny leżeć naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 
10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm ułożonych prostopadle do osi rur. Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna 
przekraczać 1 m. 

Kształtki stalowe przewozić w zamkniętych fabrycznie kartonach ułożonych jeden na drugim nie więcej niż w 3 
warstwach. 

Przy rozładunku rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni. Przy długościach rur większych niż długość 
pojazdu wielkość zwisu nie może przekraczać 1 m. 
 
4.3. Urządzenia i przybory 
 Przybory należy przewozić samochodami skrzyniowymi w pozycji pionowej w taki sposób aby podstawa całkowicie 
opierała się na zupełnie poziomej płaszczyźnie transportowej. 

Przybory zostają dostarczone w opakowaniu fabrycznym i ze względu na ich wielkość i wagę mogą być 
rozładowywane tylko przy pomocy urządzeń mechanicznych (wózków, podnośnikowych dźwigów itp.) 
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Po dostarczeniu na plac budowy należy sprawdzić czy przybory i ich elementy nie zostały uszkodzone podczas 
transportu. 
 
4.5. Pozostałe materiały 

Pozostałe materiały wymienione w niniejszej specyfikacji powinny być przewożone dowolnymi zakrytymi środkami 
transportu. 

Ładunki należy rozmieszczać i mocować zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi urządzeń. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót zawarto ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 5 
 
5.2. Montaż urządzeń i  wyposażenia: 
 Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji powinny być zakończone: 

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

prac montażowych 
Należy przestrzegać warunków wydanych przez Producenta wyrobu co do wymogu uczestnictwa w czynnościach 

montażowych przedstawiciela producenta, warunków producenta dotyczących przeszkolenia pracowników Wykonawcy 
w zakresie montażu urządzeń oraz warunków montażu lub odbioru po montażu przez zespół serwisowy dostawcy.  
− montaż urządzeń powinien być wykonywany w oparciu o rysunki dostawców i wytyczne przedstawione w 
dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń 
− sposób mocowania urządzeń i przyborów powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę urządzenia 
bez uszkodzenia elementów przegrody budowlanej 
− sprawdzić usytuowanie i podstawowe wymiary konstrukcji wsporczych 
− przeprowadzić transport poziomy z miejsca składowania na miejsce montażu 
− przeprowadzić transport pionowy i poziomy urządzeń w strefie montażu 
− dokonać ustawienia urządzenia na właściwym miejscu, wypoziomować, zamontować poszczególne elementy, 
sprawdzić poprawności montażu 
− podłączyć przewody i armaturę regulacyjno odcinającą  
− zamocowanie urządzeń zabezpieczać przed przenoszeniem drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie płyt 
amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie 
łączników elastycznych 
− łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy 
urządzenia i jednocześnie aby drgania nie były przenoszone na instalację 
−  
5.3. Montaż instalacji rurowych 
− ułożenie przewodów powinno zapewnić kompensację wydłużeń termicznych ( z maksymalnym wykorzystaniem 
samokompensacji) 
− Spadki przewodów winny umożliwiać spuszczenie z nich wody oraz możliwość odpowietrzenia instalacji przez 
najwyżej położone punkty czerpalne wody. 
− przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać z zabezpieczeniem p.poż. do stopnia wymaganego jak 
dla przegrody 
− w miejscach przejść  przewodów przez  ściany  i  stropy nie  wolno  wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych 
− po montażu instalacji i odbiorników wykonać płukanie instalacji przez kilkakrotne napełnienie i opróżnienie z wody 
− wszystkie rurociągi po zamontowaniu i pozytywnej próbie szczelności zaizolować otulinami termoizolacyjnymi  
− Poziomy kanalizacyjne prowadzić pod posadzkami zachowując określone w części graficznej spadki i wymagane 
przykrycie. 
− Przewody układać w wykopach na starannie wyrównanej i zagęszczonej podsypce piaskowej tak aby podparcie rur 
było jednolite. Montaż rurociągu wykonać zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta rur. Przejścia 
przewodu przez ściany wykonać poprzez zastosowanie specjalnej kształtki przejściowej tzw. rury ochronnej.   
 
5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne 
− przewody ocynkowane nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego 

 
5.5. Montaż izolacji termiczno akustycznej : 

Wszystkie przewody po zmontowaniu i próbie hydraulicznej zaizolować elementami izolacyjnymi: 
− otulina ze skalnej wełny mineralnej lub pianki poliuretanowej pokryta płaszczem z folii PCV z samoprzylepną 

zakładką (dla przewodów widocznych np. węzeł, korytarze) 
− otulina ze skalnej wełny mineralnej pokryta płaszczem ze zbrojonej  folii aluminiowej z samoprzylepną zakładką 

(dla przewodów pod zabudową) 
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− grubość elementów izolacyjnych zgodne z „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
wyposażenie”.  

- Dn 15 - 20 mm     

- Dn 20 - 20 mm;      

- Dn 25 - 30 mm;      

- Dn 32 - 30 mm;      

- Dn 40 - 40 mm;      

- Dn 50 - 50 mm;      

- Dn 65 - 65 mm; 
− przewody prowadzone w warstwie izolacji styropianowej posadzki w izolacji  oraz podejścia w bruzdach lub 

wewnątrz ścianek lekkich zaizolować elementami z miękkiej pianki polietylenowej grubości min. 6,0 mm 
− izolacje cieplne, akustyczne i przeciwpożarowe przewodów muszą mieć szczelne połączenia wzdłużne 

wykonane za pomocą rozwiązań systemowych; 
− rurociągi wody zimnej zaizolować celem zabezpieczenia przed roszeniem grubość izolacji min. 10 mm. 
− montaż poszczególnych izolacji wykonać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta; 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarto w „ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 6 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Instalacja winna być wykonana zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym. Wprowadzenie zmian jest dozwolone 
pod warunkiem zgody projektanta 

Badania w czasie robót 
− badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową i 

SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 
dalszych prac. 

− Kontroli podlega: 
• sposób montażu urządzeń, przyborów, armatury i rurociągów, 
• sprawdzenie poprawności wykonania izolacji termicznej przewodów, 
• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• sprawdzenie prawidłowości zamontowanych urządzeń. 

− realizacja kontroli jakości robót na budowie odbywać się będzie w postaci kontroli bieżącej wykonywanej zawsze z 
udziałem Inspektora Nadzoru.  
− wykonawca w czasie takiej kontroli jest zobowiązany przekazać Inspektorowi Nadzoru protokoły z montażu. 

− poprawność wykonania czynności montażowej należy uznać za osiągniętą , jeżeli jej wykonanie przebiega 
zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, zasadami sztuki montażowej oraz wymogami 
dokumentacji techniczno-ruchowych poszczególnych urządzeń. 

− Wykonać badanie szczelności instalacji wodnej 
Przed przystąpieniem do badania instalację  należy kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą odpowiednio 
uzdatnioną.  
Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia. Instalacja wodociągowa 
przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 - krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 0,9 MPa nie 
powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i połączeniach.  
Instalację uważa się za szczelną , jeżeli manometr w ciągu 20 min. nie wykaże spadku ciśnienia. 
Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie : raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz 
wodą o temp. 55 ° C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i 
przesuwnych. 

− Wykonać badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej 
Po ustawieniu armatury wodociągowej i po napełnieniu ich syfonów wodą , należy poddać cały system 
kanalizacji próbie końcowej. Próbie wodnej należy przeprowadzić dla systemu kanalizacji w całości lub w 
odcinkach. W przypadku zastosowania jej dla całego systemu, wszystkie otwory powinny być szczelnie zatkane, 
z wyjątkiem otworu usytuowanego najwyżej, a system należy napełnić wodą do punktu przelewu. Wykonawca 
musi zainstalować tymczasowo rurę o wysokości 3 m w celu przyłożenia ciśnienia w wysokości 3 m słupa wody 
do najwyżej usytuowanych odcinków instalacji. Woda powinna znajdować się w instalacji, albo w jej części 
poddanej próbie przez najmniej 4 godziny przed rozpoczęciem kontroli. Wówczas zostanie zapewniona 
szczelność wszystkich punktów systemu. 

− Wykonać badanie szczelności przyłącza kanalizacji sanitarnej 
Próbę szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 – pkt 13. Badanie 
szczelności kanałów powinno być prowadzone z użyciem powietrza (metoda L) lub użyciem wody (metoda W). 
Przyjęto badanie przez napełnienie kanału wodą – do poziomu włazu studni kanalizacyjnej i obserwację 
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zwierciadła wody. Próbę szczelności przeprowadzamy w obecności przedstawiciela Inwestora. Wymagania 
dotyczące badań są spełnione, jeżeli ilość dodanej wody nie przekracza - 0,15l/m2 w czasie 30 minut dla 
kanałów kanalizacyjnych 

 
6.2. Rozruch i kontrola działania instalacji 

− podczas rozruchu instalacji zwrócić uwagę: 
• szczelność urządzeń, 
• prawidłowość pracy wszystkich urządzeń  
• w czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację urządzeń.  

− nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Wymagania dotyczące obmiaru robót zawarto w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 7 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Wymagania dotyczące odbioru robót zawarto w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 8 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Wymagania dotyczące podstaw płatności zawarto w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 9 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

− PN - 81/B 0700/00  - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wspólne wymagania i badania przy 
odbiorze. 

− PN - 81/B  10700/01  - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Instalacje kanalizacyjne. 

− PN - 81/B 10700/02  -  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

− PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 
odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek 
i systemu. 

− PN-EN 1451-1:2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o 
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polipropylen (PP) - Część 1: Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu. 

− PN-EN 1253-1:2005 - Wpusty ściekowe w budynkach - Część 1: Wymagania 
− PN-B-01707:1992 - Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu. 
− PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 

wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 
− PN-B-10720:1998 - Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych -

Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-B-02440:1976 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej – Wymagania 
− PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 1: Postanowienia ogólne i 

wymagania. 
− PN-EN 12056-2:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 2: Kanalizacja sanitarna - 

Projektowanie układu i obliczenia. 
− PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
− PN-B-02865:1997 - Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne - Instalacja 

wodociągowa przeciwpożarowa. 
− PN-B-01706:1992/Az1 : 1999 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana A z 1. 
− PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze . 

Wspólne wymagania i badania. 
− PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze . 

Przewody wody zimnej i ciepłej z rur ocynkowanych .  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S-03.00. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania . 
dotyczące wykonywania i odbioru robót  wykonania instalacji wentylacji dla potrzeb odbudowy i przebudowy budynku 

Karczmy u Dargoscha w  miejscowości Kluki, dz. Nr 134/3, 134/2, 134/1, 130/1, gm. Smołdzino. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót  wykonania instalacji zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz uwzględnionych w przedmiarze robót. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST S.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową i 

poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 1.5 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 2 
2.2. Urządzenia. 
Kanały wentylacyjne 

− kanały wentylacyjne o przekroju prostokątnym wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o połączeniach 
kołnierzowych łączonych na nasuwki. Uszczelnienia połączeń kołnierzowych uszczelką PE. Kanały okrągłe „spiro” 
ocynkowane łączone z pozostałymi elementami systemu na systemowe uszczelki gumowe. Typy i wymiary kanałów 
wg PN-B3434, PN-EN 1505, PN-B-7600:1996 – klasa szczelności B. 

− Typy i wymiary kanałów wg PN-B3434, PN-EN 1505, PN-B-7600:1996 – klasa szczelności B. Połączenia 
przewodów wg  PN-B-7602:1996; 

− Kanał pionowy (na poddaszu) prowadzony do wyrzutni dachowej zaizolować matami z wełny mineralnej gr.100mm  
z folią aluminiową.  

− Przy elementach rozdziału powietrza, trójnikach i odgałęzieniach stosować przepustnice wielopłaszczyznowe oraz 
systemowe rewizje. 

− przed wbudowaniem elementów instalacji sprawdzić zgodność wskazanych wymiarów do elementów konstrukcji i 
innych instalacji 

− odsadzki i redukcje oraz kanały dwuścienne zamawiać i montować po uprzednim sprawdzeniu wymiarów 
rzeczywistych na budowie 

− montaż instalacji za pomocą systemowych zawiesi i konstrukcji wsporczych z systemowych profili ocynkowanych 
(np.HILTI,SIKLA, WALRAVEN). Zawiesia i podpory z elementami amortyzacyjnymi w sposób uniemożliwiający 
przenoszenie drgań na konstrukcję 

− dla pomieszczeń sanitarnych zapewnić stolarkę z otworami dla przepływu powietrza  
− dostęp do czyszczenia kanałów wentylacyjnych realizować poprzez systemowe rewizje montowane na 

poszczególnych kanałach. 
− Przejścia kanałów przez dach wykonać na systemowych cokołach i postawach dachowych izolowanych zgodnie z 

technologią producenta powłoki i izolacji dachu.  
− wykonać zasyfonowanie odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych. Centrale wentylacyjne (wyposażenie 

producenta) 
− instalację wykonać zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych – zeszyt 5 

COBRTI Instal oraz wg przedstawionego projektu. 
− po zakończeniu prac montażowych instalacje uruchomić i wyregulować do wskazanych wartości przepływów z 

tolerancją +/-10% oraz zakładaną organizacją powietrza. Z przeprowadzonych prób i regulacji sporządzić protokół. 
 
CENTRALA  WENTYLACYJNA N1-W1 (kuchnia) 

− wykonanie wewnętrzne, podwieszana 
− wysokość centrali 470mm 
− wydajność (nawiew i wywiew) N=2.000 m3/h, W=2.690 m3/h 
− spręż dyspozycyjny (nawiew, wywiew) P=250Pa 
− FILTRY – nawiew F7, wywiew M5 
− zasilanie 230V  1,4kW 
− wymiennik przeciwprądowy 
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− nagrzewnica elektryczna  6,0kW  400V 
− interfejs sterujący pracą 
− masa ok.350kg 
− praca centrali 1-bieg (włącz-wyłącz) 

 
OKAP KUCHENNY 

− wykonanie blacha nierdzewna AISI 304 
− wymiary 3900x1300x540mm (bez ścianek działowych) 
− stałe opory przepływu powietrza 80-85Pa 
− nawiewno-wywiewny (z wiązką wychwytującą) 
− oświetlenie LED 
− 2 stopnie filtracji - filtry cyklonowe cylindryczne + filtry siatkowe 
− filtry i nawiewniki przystosowane do mycia w zmywarkach 
− 2 króćce wywiewne DN315 
− 5 króćców nawiewnych DN250 – nawiewniki w okapie od czoła (5szt.) 
− masa ok. 185kg 

 
CENTRALA  WENTYLACYJNA N2-W2 (Sale Konsumpcyjne) 

− wykonanie wewnętrzne, stojąca o wym. szer x głęb. 1850x1335mm 
− wysokość centrali 1100mm 
− króćce od góry, 
− Zdejmowana obudowa od czoła 
− wydajność (nawiew i wywiew) N=1.840 m3/h, W=1.840 m3/h 
− spręż dyspozycyjny (nawiew, wywiew) P=250Pa 
− FILTRY – nawiew M5, wywiew M5 (dzielone na 3 części) 
− zasilanie 400V 
− wymiennik przeciwprądowy z obejściem 
− nagrzewnica elektryczna wbudowana (wtórna) 7,2kW  400V 
− moc wentylatorów 0,9kW 
− interfejs sterujący pracą 
− masa ok.210kg 
− praca centrali – min. 4 biegi (tygodniowy programator) 

 
KRATKI NAWIEWNE 

− 2 rzędy ruchomych lamelek (pierwszy rząd lamelek wzdłuż dłuższego boku kratki) 
− przepustnica regulacyjna 
− materiał – stal (zamówić w kolorze kanałów went.) 

 
KRATKI WYWIEWNE 

− 1 rząd lamelek (wzdłuż dłuższego boku kratki) 
− materiał – stal (zamówić w kolorze kanałów went.) 

 
Izolacje  

− Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wełny mineralnej  o poprzecznym układzie włókien pokryta zbrojoną folią 
aluminiową. Fabrycznie nałożona warstwa kleju na całej powierzchni wełny, zabezpieczoną  folią PE do zdjęcia 
przed montażem. 

parametry:  
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła   λ10 ≤  0,038W/mK   
gęstość objętościowa    36 kg/m³   
Temperatura pracy ze względu na warstwę kleju ≤  50°C   
Temperatura montażu    + 5°C to + 35°C   
Zawartość całkowita siarki    ≤  0,4 % 
Klasa reakcji na ogień    A2 - s1, d0 

− Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i po- 
przeczne; 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 3 
 
3.2. Wymagania sprzętowe  
Do wykonywania instalacji wentylacji należy stosować: 

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

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarto ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 4 
 
4.2. Transport rur.  

Kanały wentylacyjne muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej długości. Wyładunek kanałów 
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią. Przewóz kształtek i osprzętu wentylacyjnego 
może się odbywać wyłącznie samochodami skrzyniowymi. 

Na platformie samochodu kanały powinny leżeć na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i 
grubości co najmniej 2,5 cm ułożonych prostopadle do osi kanałów. Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna 
przekraczać 1 m. 

Kształtki wentylacyjne przewozić ułożone jedna na drugą nie więcej niż w 3 warstwach. Przy rozładunku kanałów i 
kształtek wentylacyjnych nie można ich rzucać ani przesuwać po pochylni. Przy długościach kanałów większych niż długość 
pojazdu wielkość zwisu nie może przekraczać 1 m. 

Szczegółowe wytyczne wg dokumentacji producenta i wyrobu 
 
4.3. Pozostałe materiały 

Pozostałe materiały wymienione w niniejszej specyfikacji powinny być przewożone dowolnymi zakrytymi środkami 
transportu. 

Ładunki należy rozmieszczać i mocować zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi urządzeń. 
Materiały izolacyjne powinny być przewożone i składowane na budowie w miejscach suchych, zabezpieczonych 

przed utratą ich własności izolacyjnych na skutek zawilgocenia 
Szczegółowe wytyczne wg dokumentacji producenta i wyrobu 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót zawarto ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 5 
 
5.2. Montaż urządzeń i  wyposażenia: 
 Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji powinny być zakończone: 

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

prac montażowych 
Należy przestrzegać warunków wydanych przez Producenta wyrobu co do wymogu uczestnictwa w czynnościach 

montażowych przedstawiciela producenta, warunków producenta dotyczących przeszkolenia pracowników Wykonawcy 
w zakresie montażu urządzeń oraz warunków montażu lub odbioru po montażu przez zespół serwisowy dostawcy.  
− montaż urządzeń powinien być wykonywany w oparciu o rysunki dostawców i wytyczne przedstawione w 
dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń 
− sposób mocowania urządzeń i przyborów powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę urządzenia 
bez uszkodzenia elementów przegrody budowlanej 
− sprawdzić usytuowanie i podstawowe wymiary konstrukcji wsporczych 
− przeprowadzić transport poziomy z miejsca składowania na miejsce montażu 
− przeprowadzić transport pionowy i poziomy urządzeń w strefie montażu 
− dokonać ustawienia urządzenia na właściwym miejscu, wypoziomować, zamontować poszczególne elementy, 
sprawdzić poprawności montażu 
− podłączyć przewody i armaturę regulacyjno odcinającą  
− zamocowanie urządzeń zabezpieczać przed przenoszeniem drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie płyt 
amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie 
łączników elastycznych 



 23

− łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy 
urządzenia i jednocześnie aby drgania nie były przenoszone na instalację 

 
5.3. Montaż kanałów 
− przewody wentylacyjne zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie 
połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić ~100 mm; 
− połączenia rozłączne poszczególnych elementów powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie 
dopasowane; 
− przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 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; 
− montaż instalacji za pomocą systemowych zawiesi i konstrukcji wsporczych z systemowych profili ocynkowanych.  
Zawiesia i podpory z elementami amortyzacyjnymi w sposób uniemożliwiający przenoszenie drgań na konstrukcję; 
− materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 
zamontowania. Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno być 
takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 0,4% długości pomiędzy podporami; 
− przed wbudowaniem elementów instalacji sprawdzić zgodność wskazanych wymiarów do elementów konstrukcji i 
innych instalacji; 
− przejścia przez strop kanałów dachowych wykonać na systemowych cokołach i postawach dachowych izolowanych 
zgodnie z technologią producenta powłoki i izolacji dachu. Wentylatory dachowe instalować na systemowych cokołach 
tłumiących; 
− przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody EI oddzielenia pożarowego wyposażyć w klapy p.poż. o 
odporności równej lub większej wymaganej odporności przegrody. Przejścia przez przegrody murowane z dodatkową 
izolacją - osłoną kanału z wełny mineralnej twardej; 
− w przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna 
umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych; 
− 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; 
− czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji 
lub demontaż elementu składowego instalacji; 
− montaż urządzeń i akcesoriów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych wykonany powinien być zgodnie z 
instrukcją montażu podaną przez producenta; 
− izolacje cieplne, akustyczne i przeciwpożarowe przewodów muszą mieć szczelne połączenia wzdłużne wykonane za 
pomocą rozwiązań systemowych; 
− izolacje wewnątrz budynku mają mieć powłoki z folii aluminiowej,  
− montaż poszczególnych izolacji wykonać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta; 
 
5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne 
− przewody ocynkowane i miedziane  nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego 

 
5.5. Montaż izolacji termiczno akustycznej : 
− izolacje cieplne, akustyczne i przeciwpożarowe przewodów muszą mieć szczelne połączenia wzdłużne wykonane za 
pomocą rozwiązań systemowych; 
− izolacje wewnątrz budynku mają mieć powłoki z folii aluminiowej,  
− montaż poszczególnych izolacji wykonać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta; 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarto w „ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 6 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Instalacja winna być wykonana zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym. Wprowadzenie zmian jest dozwolone 
pod warunkiem zgody projektanta 

Badania w czasie robót 
− badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową i SST w 
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. 
− Kontroli podlega: 

estetyka i sposób wykonania instalacji wentylacyjnej, 
sprawdzenie poprawności wykonania izolacji termicznej kanałów i kształtek, 
sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
sprawdzenie prawidłowości zamontowanych urządzeń. 

− realizacja kontroli jakości robót na budowie odbywać się będzie w postaci kontroli bieżącej wykonywanej zawsze z 
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udziałem Inspektora Nadzoru.  
− wykonawca w czasie takiej kontroli jest zobowiązany przekazać Inspektorowi Nadzoru protokoły z montażu. 
− poprawność wykonania czynności montażowej należy uznać za osiągniętą , jeżeli jej wykonanie przebiega zgodnie z 
projektem technologii i organizacji montażu, zasadami sztuki montażowej oraz wymogami dokumentacji techniczno-
ruchowych poszczególnych urządzeń. 
− z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokole należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.2. Rozruch i kontrola działania instalacji 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 
− Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny), w czasie próbnego ruchu urządzeń należy 
kontrolować: 

prawidłowość pracy silników elektrycznych, 
szczelność urządzeń, 
W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń.  

− regulacja urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować: 
pomiary wstępne przed regulacją, 
regulację sieci oraz elementów zakańczających, 
sprawdzenie wydajności wentylatorów, 
sprawdzenie liczby obrotów wentylatora, 

− regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza; 
− sprawdzenie prawidłowości rozdziału powietrza zgodnie z założeniami technologicznymi; 
− nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 
− określenie strumienia powietrza na każdym wywiewniku, ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników; 
− nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
− nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
− nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
− przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;  
− przeszkolenie służb eksploatacyjnych,  

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

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Wymagania dotyczące obmiaru robót zawarto w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 7 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Wymagania dotyczące odbioru robót zawarto w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 8 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Wymagania dotyczące podstaw płatności zawarto w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 9 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

− PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach 
− PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy przekroju prostokątnym – Wymiary 

− PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary 

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

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

− PN-B-76002:1996  Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 

− PN-EN 1751:2002  Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic 

regulacyjnych i zamykających, 

− PN-EN 1397:2002 Wymienniki ciepła - Wentylatorowe powietrzno-wodne wymienniki - Procedury badawcze wyznaczania 
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wydajności 

− PN-EN 12599:2002  Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji 

wentylacji i klimatyzacji 

− PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne 

− PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych - Wymagania 

wytrzymałościowe 

− PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów 

ułatwiające konserwację sieci przewodów 

− PN-EN 12236:2002 wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania wytrzymałościowe 

− PN-EN 779:2004  Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczenie. 

− PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie. 

− PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 

 




