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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
S.01.00.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO – KANALIZACYJNEJ
Kod CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
KOD CPV: 45331200-8; 45331230-7ST - 06 INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót:
wentylacji mechanicznej w sali narad i węzłach sanitarnych, instalacji wodociągowej wody zimnej ciepłej
wody użytkowej, instalacji kanalizacji sanitarnej.
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden
z dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji
została podana w tytule dokumentacji.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:
· instalacji wody użytkowej: zimnej, ciepłej i cyrkulacji (bez układu przygotowania c.w.u.),
do celów higieniczno-sanitarnych, kanalizacji sanitarnej wewnętrznej.
1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego.
2. MATERIAŁY
2.l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania.
2.1 Źródła uzyskania materiałów.
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie
żądania Zamawiającego Wykonawca przestawi wyniki badań laboratoryjnych, próbki materiałów do ich
zatwierdzania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowej w czasie postępu robót.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na użycie tych
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materiałów do innych robót, niż do tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie
przewartościowany przez zamawiającego. każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie dopuszczone,
nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie
przyjęciem i brakiem zapłaty.
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne
do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu co najmniej 3
tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Zamawiającego.
3. Wentylacja mechaniczna
3.3. Wykonywanie przewodów wentylacyjnych.
3.3.1. Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał
powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć
ochronnych (np. ocynkowania) nie powinny mieć ubytków, pęknięć I tym podobnych wad.
5.3.2. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
3.3.3. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy
PN - B - 76001.
5.3.4. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać
wymaganiom normy PN – B – 03434.
3.3.5. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN – B
– 76002.
3.4. Montaż przewodów wentylacyjnych.
3.4.1. Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w
odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku
połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm.
5.3.2. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są
od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z
izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną
lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.
3.4.3. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w
sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród.
34.4. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji,
odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.
3.4.5. Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.
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Izolacje kanałów z powietrzem zewnętrznym powinny być odpowiednio zwiększone.
3.4.6. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w
miejscu zamontowania.
3.4.7. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
3.4.8. Odległość miedzy podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci
przewodów nie wpływało na jej szczelność, własności aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.
3.4.9. Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obciążenia.
3.4.10. Podpory i podwieszenia w obrębie centrali wentylacyjne oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m
od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów
elastycznych lub wibroizolatorów.
3.4.11. Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji.
3.5. Wentylatory i centrale.
3.5.1. Sposób zamocowania wentylatorów i central powinien zabezpieczać przed
przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt
amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz
na instalację przez stosowanie łączników elastycznych.
3.5.2. Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z
wymiarami i kształtem otworów wentylatora.
3.5.3. Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić L 250 do 100 mm .
3.5.4. Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał
kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie
były przenoszone na instalację.
3.6. Wymienniki ciepła w centralach.
3.6.1. Lamele nagrzewnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń
wynikających np. z nieprawidłowego transportu lub składowania.
3.6.2. Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika grzejnego i
odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany (w
przypadku zastosowania nagrzewnicy wodnej).
3.6.3. Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnic
powinien ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych
przewód zasilający powinien być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry.
3.6.4. Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic powinien
odpowiadać wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy
zapewnić możliwość łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności
spuszczania wody z instalacji.
3.6.1. Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury zewnętrznej
powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw zamrożeniowego
(zamówić z termostatami przeciw zamrożeniowymi).
3.7. Urządzenia do odzyskiwania ciepła.
3.7.1. Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne w
przewodach umożliwiające czyszczenie tych urządzeń, o ile ich
konstrukcja nie umożliwia ich czyszczenia w inny sposób.
3.7.2. Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej
powinny mieć instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do
odpowiedniego zbiornika.
3.8. Filtry powietrza.
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3.8.1. Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia,
sygnalizujące konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji.
3.8.2. Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra
powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
3.8.3. Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr.
3.8.4. Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczać
je przed zabrudzeniem.
3.9. Nawiewniki, wywiewniki.
3.9.1. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z
możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.
3.9.2. Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód mających zakłócający wpływ na
kształt i zasięg strumienia powietrza.
5.9.3. Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i
szczelny.
3.9.4. Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy
prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.
3.9.5. W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów
elastycznych nie należy:
- zgniatać tych przewodów,
- stosować przewodów dłuższych niż 4 m.
3.9.6. Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną
obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia przegrody.
5.9.7. Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych.
3.9.8. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji
całkowicie otwartej.
3.10. Czerpnie i wyrzutnie.
3.10.1. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem
warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków
ochronnych itp.
3.10.2. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.
3.11. Przepustnice.
3.11.1. Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone
w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w
wybranym położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych
luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji.
3.11.2. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie
położenia otwartego i zamkniętego.
3.11.3. Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
3.11.4. Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
5. instalacja wody zimnej, ciepłej hydrantowa
5.1. Rury i kształtek stalowe ocynkowane TWT PN-80/H-74200.
5.2.Urządzenia czerpalne o zmniejszonym poborze wody (płuczki ustępowe, baterie mieszakowe z
perlatorami). Armatura czerpalna baterie pionowe, płuczki typu kompakt. Baterie typu pionowe
podłączone do instalacji poprzez zawory kątowe kulowe z filtrem, do płuczek ustępowych stosować
zawory kątowe i wężyki w oplocie stalowym.
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5.3. Zawory odcinające z półśrubunkiem, zawory ze złączką do węża kulowe PN10, zawory
antyskażeniowe gwintowane typ EA 251.
5.4. Izolacja termiczna otulinami grubości 6 mm dla wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji
c.w.u. zgodnie z PN-B-02421:2000.
6. Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1. Rury i kształtki PVC SA bezszumowe kielichowe z uszczelką gumową.
6.2. Zawory napowietrzające
6.3. Wypusty podłogowe żeliwne fi. 50 mm i zasyfonowane antypoślizgowe.
6.5. Miski ustępowe białe z sedesem typu kompakt lub równoważne.
6.6. Umywalki białe z otworem na baterie pionowe, montowane na konstrukcji nośnej na ścianach z
płyt GK, lub wpuszczane w blat.
6.7. Zlewy jednokomorowe z ociekaczem i dwukomorowe z stali nierdzewnej, montowane na
szafkach
7. Instalacja centralnego ogrzewania

Materiałami stosowanymi do wykonania przedmiotowych robót są :
7. Rurociągi
7.2.1. Rury stalowe miedziane , łączone za pomocą lytowania, służące do wykonania gałązek
grzejnikowych oraz do wykonania poziomów zasilających. Do układania przewodów należy używać
uchwytów przesuwnych i stałych (montowanych na odgałęzieniach) zgodnie z „Wytycznymi
stosowania i projektowania dostawcy systemu rur miedzianych”. Grzejniki w pomieszczeniach będą
połączone w systemie instalacji dwururowej za pomocą gałązek grzejnikowych 2 x Ø15 mm od
pionów.
7.2.2. Otuliny izolacyjne grubości 20 mm z pianki PE.
7.3 Elementy grzejne.
Jako elementy grzejne zastosować grzejniki płytowe i łazienkowe grzejniki drabinkowe posiadające
odpowiedni atest. Stosować grzejniki w kolorze białym. Długości poszczególnych grzejników są
uzależnione są od zapotrzebowania ciepła dla poszczególnych pomieszczeń i podane są w części
graficznej opracowania.
7.4 Armatura.
7.4.1. Armatura grzejnikowa.
Stosować zawory grzejnikowe proste Dn15. Na gałązkach powrotnych należy zamontować zawory
odcinające umożliwiające spust wody Do regulacji temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych
służyć będą głowice termostatyczne zaworów grzejnikowych. W przypadku zabudowy grzejnika
stosować głowice termostatyczne ze zdalnym.
7. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z
ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie
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przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót
ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z
normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe
gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiającego.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
8. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Dobór środków
transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego. Liczba środków transportu
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.
9. WYKONYWANIE ROBÓT
9.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.
9.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót,
oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z
interpretacją dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji
wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli
wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej
produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Zamawiający powiadomi
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają
wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej.
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 powinny być 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.
9.3. Wentylacja mechaniczna
Celem sprawdzenia kompletności wykonywanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano
wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.
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W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową,
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie
właściwości i części zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i
konserwację;
d) Sprawdzenie czystości instalacji;
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.
7.2.2 Badanie ogólne:
a) Dostępności dla obsługi;
b) Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;
c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
d) Kompletności znakowania;
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych,
powłok ogniochronnych itp.);
f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
h) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący
przenoszenia drgań;
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.
7.2.3 Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych.
a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa);
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
f) Sprawdzenie zamocowania silników;
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie;
h) Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części
zamiennych);
i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych;
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub
do tyłu);
l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na
tabliczce znamionowej.
m) Sprawdzenie czy wszystkie elementy central dachowych wraz z automatyką są
przystosowane do pracy w zewnętrznych warunkach atmosferycznych przez cały rok.
Centrala musi być również wyposażona w elementy rozdzielające strumienie
powietrza nawiewanego i wyrzucanego.
7.2.4 Badanie wymienników ciepła.
a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych z
projektem);
b) Sprawdzenie szczelności zamocowania w obudowie;
c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń (np. pogięte lamele);
d) Sprawdzenie materiału, z jakiego wykonano wymienniki;
e) Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilenia i powrotu czynnika;
f) Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych;
g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń odkraplaczy;
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h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciw zamrożeniowe na lub w
wymienniku ciepła.
7.2.5 Badanie filtrów powietrza.
a) Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi
projektowymi;
b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
c) Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń;
d) Sprawdzenia wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia i
prawidłowości poziomu płynu pomiarowego;
e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową);
f) Sprawdzenie czystości filtra.
7.2.6 Badanie czerpni i wyrzutni powietrza.
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi.
7.2.7 Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych.
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współbieżne, działanie
przeciwbieżne);
7.2.8 Badanie klap pożarowych.
a) Sprawdzenie warunków zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy urządzenia ma certyfikat;
c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu.
8.2.9 Badanie sieci przewodów.
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe
i kontrolę dotykową;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.
8.2.10 Badanie nawiewników i wywiewników.
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
8.2.11 Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych.
a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu
regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie:
- umiejscowienia, dostępu; - rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;
- systemu zabezpieczeń; - wentylacji; - oznaczenia; - typów kabli;
a) uziemienia;
b) schematów połączeń w obudowach.
7.2.12 Przy odbiorze końcowym powinny zostać dostarczone dokumenty:
- protokół przeprowadzonych badań szczelności instalacji
- protokoły pomiaru przepływów powietrza
- świadectwa jakości wydane przez producentów materiałów
- dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie
materiałów i urządzeń
9.3 Instalacja wod.-kan., c.w.u:
Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem
wytycznych dla pozostałych branż.
Wykonanie instalacje z rur stalowych ocynkowanych TWT.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów z rur stalowych należy wykonywać wyłącznie
przy użyciu łączników, niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych.
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Przy wykonywaniu połączeń z armaturą należy stosować gwintowane łączniki przejściowe. W
zależności od średnicy rury, zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy wykonywać przy
użyciu łączników. Przewody prowadzone w bruzdach powinny być izolowane i montowane na
wspornikach i uchwytach w sposób zabezpieczający je przed zetknięciem ze ściankami bruzd. W
miejscach przejścia przewodów wodociągowych przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe
powinny być osadzone tuleje ochronne wypełnione materiałem plastycznym (wyjątek stanowią
przejścia przez przegrody stanowiące strefę oddzielenia ppoż., w których będą stosowane
atestowane masy ogniochronne, dla których sposób wykonania przejścia został narzucony w
aprobacie technicznej). W miejscach tych nie może być połączenia rur. Zmiany wprowadzone do
rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie
w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej równorzędnych
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez
Biuro Projektów i Zamawiającego. Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym,
DTR zaprojektowanych rur, armatury i urządzeń, normami i warunkami technicznymi, oraz
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, tom II
„Instalacje sanitarne i przemysłowe” dla robót nie objętych nowymi warunkami technicznymi”
COBRTI Instal.
Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu
zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją.
Próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPa należy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd lub
kanałów, w których prowadzone są przewody badanej instalacji. Przed próbą należy
napełnić instalacje wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. W przypadku wystąpienia
przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie
przeprowadzić całą próbę od początku. Po stwierdzeniu szczelności należy poddać instalację
próbie podwyższonego ciśnienia.
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym
warunkom:
a) podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków należy sprawdzić na
szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,
b) kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na
szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.
W czasie prób szczelności należy wykonać regulacje i pomiary.
Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji
10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
10.1 Program zapewnienia jakości robót.
10.2 Zasady kontroli jakości robót.
10.3 Pobieranie próbek.
10.4 Badania i pomiary.
10.5 Raporty z badań.
10.6 Badania prowadzone przez Zamawiającego.
10.7 Certyfikaty i deklaracje.
10.8 Dokumenty budowy.
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót.
11. OBMIAR ROBÓT
10.1 Zasady obmiaru robót
10.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót.
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12. ODBIÓR ROBÓT
Odbiory międzyoperacyjne:
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:
przebieg tras kanalizacyjnych, szczelność połączeń kanalizacyjnych, sposób prowadzenia
przewodów poziomych i pionowych, elementy kompensacji,
lokalizacja przyborów sanitarnych, sprawdzenie czy podgrzewacze i inne zbiorniki, zawory
redukcyjne, armatura automatycznej regulacji są wyposażone w tablice znamionowe,
sprawdzenie szczelności zaworów zwrotnych antyskażeniowych,
sprawdzenie czy zawory bezpieczeństwa reagują prawidłowo na przekroczenie ustalonego
ciśnienia, sprawdzenie czy aparatura automatycznej regulacji spełnia swoje zadanie.
12.1 Odbiór częściowy:
a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku
postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego,
b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i
dokonany zapis w dzienniku budowy.
12.2 Odbiór końcowy:
a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody należy
przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność
stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych,
przeprowadzić zgodnie z przepisami próbę ciśnienia i wydajności hydrantów pożarowych.
b) przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokół odbiorów
częściowych i prób szczelności,
c) w szczególności należy skontrolować:
użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, prawidłowość wykonania połączeń,
jakość zastosowania materiałów uszczelniających, wielkość spadków przewodu, odległości
przewodów względem siebie i przegród budowlanych,
prawidłowość wykonania odpowietrzników, zaworów napowietrzających,
prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,
prawidłowość ustawienia wydłużek armatury,
prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, prawidłowość zainstalowania przyborów
sanitarnych, jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.
13. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
NORMY:
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
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-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
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PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody użytkowej w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.
PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
PN-B-03434:1999 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych
blaszanych
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania
PN-ISO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru strumienia
PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-64/B-10400 – Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/H-74219. Rury stalowe bez szwu.
PN- 79/H-97070. Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe.
PN-90/M—75003- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.
PN-90/M—75003- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.
BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych. Wymiary.
PN-93/C-89218- Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.
PN-89/H-02650. Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
BN-76/8860-01. Elementy mocujące rurociągi.
WARUNKI TECHNICZNE:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.09.1992 r. w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia
zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 05.12.1992 r.) wraz ze zmianami.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. – Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK,
Warszawa 1996.
Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń.
Opracował:
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