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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
INSTALACJA WOD.-KAN. I C.W., C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Obiekt: Publiczna Szkoła Podstawowa, Klwatka , działka nr 405, gmina Gózd.
1.1. WSTĘP
1.1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie remontu instalacji sanitarnych w pomieszczeniach dydaktycznych i sanitariatów wraz z
klatką schodową prowadzącą do tych pomieszczeń.
1.1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie remontu instalacji wody zimnej, wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o. i
wentylacji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
• W zakresie instalacji wod.-kan. i c.w.
− montaż rurociągów ze stali i rur z PP montowanych: na ścianach i w bruzdach ściennych
− montaż armatury odcinającej – zawory kulowe
− izolacja przewodów z PE o gr. 9 mm
− montaż podejść i armatury odcinającej przybory
− montaż przewodów kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC o połączeniach kielichowych
uszczelnianych uszczelkami gumowymi
− montaż przyborów sanitarnych: umywalki z półpostumentami, miski ustępowe, zlewozmywak
− montaż pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczy wody V=40l
− próba szczelności instalacji,
• W zakresie instalacji c.o.:
− montaż rurociągów c.o.oraz podejść do grzejników
− montaż grzejników na ścianach budynku
− montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach
− izolacja przewodów
− próba szczelności instalacji,
• W zakresie instalacji wentylacji mechanicznej:
− montaż wentylatorów kanałowych i nagrzewnicy elektrycznej
− montaż przewodów wentylacyjnych w obudowie pod stropem
− regulacja instalacji wentylacyjnej
1.1.4.Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych”.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji wod.-kan., ogrzewania i
wentylacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą
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zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych dotyczących wewnętrznych instalacji
wod.-kan. i c.w. , c.o., wentylacji mechanicznej, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi
przedmiotowej instalacji.
1.2. MATERIAŁY
− Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
− Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
1.2.1. Przewody w instalacji wod.-kan. i c.w.
− Instalacja wodociągowa i c.w będzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych i z PP łączonych przy
pomocy zgrzewania
− Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych z PVC kielichowych
− Przewody prowadzone w bruzdach ściennych i w posadzce prowadzić należy w izolacji termicznej z
PE o grubości 9mm
− Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami mechanicznymi.
1.2.2. Armatura i osprzęt w instalacji wod.-kan. i c.w.
− Instalację należy wyposażyć w armaturę odcinającą kulową
− Na podłączeniach płuczek zamontować zawory odcinające chromoniklowe z wężykiem
elastycznym, w oplocie metalowym
− Baterie umywalkowe wykonaniu stojącym ( w pomieszczeniu WC i sali dydaktycznej baterie z
mieszaczem i termostatem)
− W budynku przewidziano:
- montaż przyborów sanitarnych: umywalki z półpostumentami (w pomieszczeniu WC i sali dydaktycznej
na wysokości 60 cm), miski ustępowa w wersji „junior”
− montaż pojemnościowego elektrycznego podgrzewacza wody V=40 l
1.2.3. Materiały w instalacji c.o.
-Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur stalowych zaciskowych i z rur zPE, częściowo
w izolacji termicznej z pianki PE o gr. 6mm
1.2.3.1 Grzejniki
-Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe zasilane z boku i od dołu
1.2.3.2. Armatura i urządzenia
- na gałązkach zasilających grzejniki zawory termostatyczne i głowice
- na gałązkach powrotnych zawory odcinające
- armatura odcinająca kulowa gwintowana
1.2.3.3. Izolacja termiczna
- izolacja rurociągów z PE z pianki PE o gr. 6mm, otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
1.2.4. Materiały w instalacji wentylacji mechanicznej.
Przewody instalacji wentylacyjnej typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej, izolowane rękawem typu
Sleeve
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Łączenie przewodów na zakładkę i opaskę.
Podwieszenie przewodów blaszanych wieszakami z amortyzatorami gumowymi.
1.2.4.1. Osprzęt i uzbrojenie przewodów
Jako elementy wentylacyjne nawiewno-wywiewne zawory powietrzne.
1.2.4.2. Urządzenia.
Wentylatory kanałowe łazienkowe, wentylator kanałowy, nagrzewnica kanałowa elektryczna.
1.2.4.3. Izolacje termiczne.
Przewody okrągłe Spiro izolowane otulinami typu „rękaw”.
1.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
1.4.1. Rury
− Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia i uszkodzenia
mechanicznego.
1.4.2. Elementy wyposażenia
− Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami.
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych .
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego
typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka
transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie
grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
Urządzenia wentylacyjne należy transportować w fabrycznych opakowaniach zabezpieczonych banderolą
producenta krytym środkiem transportu.
1.4.3. Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach
zamkniętych i w pojemnikach.
1.4.4. Izolacja termiczna
− Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniami zniszczeniem.
− Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z
PE, 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.
1.5. WYKONANIE ROBÓT
1.5.1. Wewnętrzna instalacja wod.-kan. i c.w.
1.5.1.1. Montaż rurociągów
− Rurociągi łączone będą przez skręcanie i zgrzewanie.
− Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy
betonowej i muru).
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− Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno Używać.
Kolejność wykonywania robót:
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
– przecinanie rur,
– założenie tulei ochronnych,
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
– wykonanie połączeń.
− W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym.
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna
być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia
pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje a na zakończeniach
pionów zamontować wywiewki dachowe lub zawory napowietrzające.
1.5.1.2. Montaż armatury i osprzętu
− Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
1.5.1.3. Badania i uruchomienie instalacji
− Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być
poddana próbie szczelności.
− Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
− Bezpośrednio po próbie szczelności należy wykonać płukanie instalacji.
1.5.1.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
− Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
− Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich
styków elementów warstwy dolnej.
− Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy Użyciu konwencjonalnych
narzędzi.
1.5.2. Instalacja centralnego ogrzewania.
1.5.2.1 Montaż rurociągów
-Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
-Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy
betonowej i muru).
-Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
-Kolejność wykonywania robót:
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
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– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
– przecinanie rur,
– założenie tulei ochronnych,
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
– wykonanie połączeń.
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła
ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą
rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie
powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o
6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia
pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów
umieszczonych co najmniej co 1,5 m dla rur stalowych. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za
pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była
kompensacja wydłużeń przewodów. Przy montażu rur nie wolno zostawić wolnego, nie zamocowanego
końca rury.
1.5.2.2. Montaż grzejników
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub
wnęki.
Kolejność wykonywania robót:
– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
– zawieszenie grzejnika,
– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik
powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu
wszystkich prac wykończeniowych.
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w
grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować
deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.
1.5.2.3. Montaż armatury i osprzętu
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych,
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty
miniowej, bądź też uszczelek (w przypadku złączek zaciskowych).
Kolejność wykonywania robót :
– sprawdzenie działania zaworu,
– nagwintowanie końcówek,
– wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem
uszczelniającym,
– skręcenie połączenia.
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu.
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz
łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.
.
1.5.2.4. Badania i uruchomienie instalacji
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Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część)
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację
napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej
0°C.
W czasie przeprowadzania próby szczelności w stanie zimnym , połączonej z płukaniem, wszystkie
zawory przelotowe i grzejnikowe muszą być całkowicie otwarte, zawory termostatyczne powinny mieć
zamiast głowic nałożone kołpaki ochronne. Kołpaków nie dokręcać do końca.
Ze względu na znaczną wrażliwość zaworów termostatycznych na zanieczyszczenia mechaniczne wody
grzejnej instalacja wewn. c.o. powinna być szczególnie starannie wypłukana.
Przed rozpoczęciem rozruchu i próbnej eksploatacji w stanie gorącym, należy dokonać wstępnej regulacji
urządzeń zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji technicznej ; regulacja wstępna i jej ewentualne
korekty nie wymagają spuszczenia wody z instalacji.
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów.
Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę
szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie
podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego
maksymalnej wartości 12 barów.
Do pomiaru ciśnień próbnych należy manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o
0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min nie stwierdzono
przecieków ani roszenia.
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych –
w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów
obliczeniowych.
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. Przed
przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń i
stwierdzić ich zgodność z projektem.
Roboty należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 2x farbą termoodporną powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
1.5.2.5. Wykonanie i izolacji ciepłochronnej
Izolację rurociągów wykonać z otuliny z PE o grubości 9mm.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych
narzędzi.
1.5.3. Instalacja wentylacji mechanicznej
1.5.3.1. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.
Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. Do uszczelniania połączeń kołnierzowych należy
stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej.
Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach i podporach amortyzacyjnych. Rozstawienie ich
powinno być takie aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 2cm.
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Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany budynku powinny być obłożone podkładkami
amortyzacyjnymi np. ze spienionego polietylenu o grubości min. 1 cm.
Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu zamocowanych
urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem.
Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic,
zasuw i kratek nawiewno-wyciągowych.
Instalacje należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte w
niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach W zakres prac Wykonawcy wchodzą w
szczególności:
a) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania
instalacji wentylacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich
materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),
b) zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń,
c) podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej
regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wyłączonymi z zakresu
robót,
d) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokóły
odbiorów, wpisy do dziennika budowy),
e) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia
wymaganych parametrów pracy),
f) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów
Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, poziomów
głośności, wielkości elektrycznych),
g) przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora
h) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy
zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń,
etc.), Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o
akceptację innego materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie,
etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równoważne z zastosowanymi w projekcie pod
względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym.
i) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót,
j) wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagające
dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść
instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych przez ściany pożarowe, przejść przez fundamenty,
etc.).
k) wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie
ze sztuką budowlaną,
l) montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań
spowodowanych pracą instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy
amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne przewodów rurowych i kanałów
wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji
z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i elementów instalacji –
wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań i
hałasu,
m) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pożarowe, o ile prace te w
konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w odpowiednich projektach branżowych) włączone do
zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np. robót ogólnobudowlanych),
n) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z
planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji,
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Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku.
Wszelkie otwarte zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów
wentylacyjnych) należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy
dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych.
Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć
lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do
czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować odpowiednie
przejścia instalacyjne).
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający
powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek.
Wszystkie urządzenia mechaniczne należy odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób
uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań.
Elementy instalacji wymagające obsługi należy w miarę możliwości lokalizować poza pomieszczeniami,
w obszarach ogólnie dostępnych.
Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby dostęp do nich w czasie konserwacji lub demontażu nie
nastręczał trudności, ani nie stwarzał zagrożenia dla obsługi.
Przed i po montażu wentylatora należy dokonać ręcznej próby ruchu wirnika i stwierdzić
czy nie występuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowę, a także czy szczelina
między wirnikiem i obudową wentylatora jest jednakowa na całym obwodzie.
1.5.3.2. Badania i uruchomienie instalacji wentylacji.
Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować:
- prawidłowość pracy silników elektrycznych,
- prawidłowość pracy nagrzewnic,
- prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji.
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń:
- pomiary wstępne przed regulacją,
- regulację sieci kanałów wentylacyjnych oraz elementów zakańczających,
- sprawdzenie wydajności i całkowitego sprężu wentylatora,
- regulację mocy cieplnej nagrzewnicy,
- regulację układów automatycznej regulacji,
- sprawdzenie temperatury powietrza wentylacyjnego nawiewanego i wywiewanego z pomieszczeń,
- sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych,
- sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach.
Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i
regulacji z naniesionymi rzeczywistymi wydajnościami na schemat instalacji.
Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru
technicznego urządzeń.
Odbiór techniczny instalacji wentylacyjnej następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu w/w
prób i ma na celu stwierdzenie czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem, nadaje się do
eksploatacji i osiąga zakładane parametry.
1.6. KONROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod.kan., c.w., centralnego ogrzewania i
wentylacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
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Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać
za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.
1.7. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót, polegających należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano- montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz przedmiotowymi
normami i instrukcjami producentów wyrobów.
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne:
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
– ściany w miejscach montażu przyborów (otynkowanie),
– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
− Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
− Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego
odbioru technicznego instalacji.
− Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie
wykonywania robót,
– Dziennik budowy,
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców
materiałów),
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
− Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
– protokoły badań szczelności instalacji.
1.8. OBMIAR ROBÓT
Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w
ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przedmiar robót.
Jednostki obmiarowe:
1 m³ - objętość wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody
1 m² - powierzchnia, ściany, posadzki
1 m – długości rurociągów
1 szt. – ilość urządzeń
1 kpl – ilość kompletnych urządzeń
1 próba – kompletna próba sprawdzająca działanie instalacji
1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest wykonana i odebrana ilość 1 kompletu ceny jednostkowej określonej jako
wynagrodzenie ryczałtowe.
1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
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−

PN –85/B-02421 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i
urządzeń. Wymagania i badania.”
− PN-76/B-02440 „Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody Użytkowej. Wymagania.”

−

PN-71/B-10420 U„rządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.”
− PN-81/B-10700/00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.”
− PN-81/B-10700/01 „Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”

−

PN-81/B-10700/02 „Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z
rur stalowych ocynkowanych.”
− PN-83/B-10700/04 „Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu.”
PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
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-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.
PN-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”.
PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości
wody”.
PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnętrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów.
Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania:
PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i użyteczności publicznej. Wymagania.
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku
w pomieszczeniach.
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