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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  

ROBÓT  BUDOWLANYCH.  

I. OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  -  OST.2.00. 

CVP – 45000000-7 
 
Do projektu budowlanego - branż sanitarna, pt. “ Budowa budynku  
samorządowego ośrodka kultury dz. nr 516/1, obręb: Komprachcice, jednostka ewidencyjna: 
Komprachcice”.” 

 

1.0. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.   

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 

 kanalizacji sanitarnej,  

 wody zimnej i ciepłej użytkowej,  hydrantowej 

 centralnego ogrzewania 

 klimatyzacji 

 wentylacji nawiewno-wywiewnej sali głównej 

 wentylacji wywiewnej sanitariatów i pom. biurowych 

1.2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA - PRZEDMIOT OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 02.00. 

1.2.1 Przeznaczenie obiektów : budynek samorządowego ośrodka kultury 

......................................................................................................................................................................... 

1.2.2 Ogólny zakres robót:  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót OST–02.00, zawiera informacje oraz wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych w branży sanitarnej, które będą realizowane według opracowanych 
projektów budowlanych tej branży, dla zadania inwestycyjnego w ramach budowy wewnętrznych instalacji 
sanitarnych w budynku samorządowego ośrodka kultury w m. Komprachcice 

Podział na zadania i rodzaje robót: 

1).  Budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych od robót zanikowych i ulegających zakryciu poprzez roboty czę-
ściowe i końcowe: 

– Instalacja kanalizacji sanitarnej 

– Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej   

– Instalacja centralnego ogrzewania 

– Wentylacji i klimatyzacji 

Rodzaje i zakres robót występujących w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych SST-02. 

1. Wewnętrzne instalacje sanitarne 

2. Próby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych 

1.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I STANOWIĄCA 
PODSTAWĘ DO REALIZACJI ROBÓT:  

1.3.1  Spis projektów budowlanych i rysunków wykonawczych:  
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 Projekt budowlany - branż sanitarna, pt. “Wewnętrzne instalacje sanitarne w budynku samorządowego ośrod-
ka kultury w m. Komprachcice” 

 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych (SST):  

Roboty branży sanitarnej wg działów Słownika Zamówień kody CPV nr 452; 453; 454: 

SST 02.01. CPV 45332200-5. -  Roboty montażowe –Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej, wody zimnej 
i ciepłej 

SST 02.02. CPV 45332400-4. - Roboty montażowe – Budowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,  

SST 02.03. CPV 45321000-3. – Izolacje cieplne instalacji,   

SST 02.04. CPV 45331100-7. - Roboty montażowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania  

SST 02.05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.  

SST 02.06 CPV 45331220-4 – Instalacja klimatyzacji 

SST 02.09. CPV 45331000-6 – Roboty montażowe - Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej sali głównej 

SST 02.10. CPV 45331000-6 – Roboty montażowe - Instalacja wentylacji wywiewnej sanitariatów i pom. biuro-
wych 

1.3.1 Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji: wg SIWZ do wglądu u Zamawiają-
cego.  

1.3.2 Nadzór autorski nad Projektem Budowlanym pracownia TECHNOARCH, ul. Ozimska 15a/2, Opole 

1.3.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót:  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną i kontraktową, 
wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakości i instrukcjami zarządzającego realiza-
cją umowy,  

 Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji budowla-
nej technicznej,  

 Specyfikacja techniczna odnosi się do całego zakresu robót objętych projektami budowlanymi, które uwzględ-
niają niezbędne rozwiązania techniczne oraz obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosowane do 
wykonania robót zgodne z Programem Zapewnienia Jakości.  

 Specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzające nor-
my europejskie, normy branżowe (BN), instrukcje szczegółowe, katalogi materiałów i urządzeń wraz z dokumen-
tami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wy-
magania Programu Zapewnienia Jakości. Normy te należy traktować jako integralną część dokumentacji tech-
nicznej i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Treści zawarta w 
materiałach normatywnych ujęte zostały w odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektów budowla-
nych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz in-
strukcjach szczegółowych.  

 Wykonawca ma obowiązek pełnego zaznajomienia się z ich treścią i wymaganiami.  

 Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później niż 30 dni przed 
datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  

 Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN), nor-
mami branżowymi (BN) oraz przepisami obowiązującymi w Polsce.   

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz Polskimi Normami przywołanymi przy opra-
cowaniu projektu budowlanego.  

1.3.4 Specyfikacja Techniczna – wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera informacje oraz zbiory wyma-
gań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu montażu instala-
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cji i urządzeń sanitarnych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w branży budowlanej w 
grupie demontaże i montaż instalacji budowlanych, które będą realizowane w ramach opracowanych projektów 
budowlanych tej branży.  

1.3.5 Specyfikację sporządzono wg wytycznych zawartych w:  

 Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) –art. 31.  

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389), “w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonal-
no - użytkowym”.  

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 02 września  2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072), “w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I SKRÓTY.  

1.4.1 Definicje:  

 Dokumentacja projektowa zamawiającego – zestaw projektów budowlanych, wykonawczych rysunków, obli-
czeń oraz innych dokumentów będących podstawą wykonania oraz określenia kosztów robót budowlanych, 

 Dokumentacja projektowa wykonawcy: – obejmuje projekty wykonawcze niezbędne do realizacji robót budow-
lanych, 

 Nadzór autorski: - czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegające na sprawdzeniu 
zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rozwiązań 
zamiennych,  

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót – zbiór dokumentów określających zasady wykonania i 
odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości,  

1.4.2 Skróty:  

 BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 CPV – Wspólny słownik zamówień, 

 OST – Ogólna specyfikacja techniczna,  

 SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna,  

 PN – Polska Norma,  

 BN – Branżowa Norma,  

 PN-EN(U) – Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania,  

 SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  

 PZJ – Plan zapewnienia jakości,  

 PZP – Prawo zamówień publicznych,  

 SWU – Szczególne warunki umowy,  

 WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych,  

 COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,  

2.0. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT: 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót:  
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 Program zapewnienia jakości: wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za 
ich zgodność z Dokumentacja Projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót [SST], normami 
(PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal”.  

Zakres materiałów i czynności niezbędnych do wykonania i odbioru robót: 

 Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacją projektową i wszystkimi uzgodnieniami 
niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.  

 Przez dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 –2004r. (Dz. 
Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie się:  

 projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót a w razie potrzeby uzupełniony 
szczegółowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierający określenie rodzaju, zakresu i standardu wykona-
nia robót budowlanych;   

 przedmiar robót sporządzony w kolejności technologicznej wykonania robót,   

Wykonawca w trakcie realizacji robót współpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorącymi udział  w procesie 
inwestycyjnym:  

 Dostawcą energii elektrycznej - Rejon Energetyczny, 

 Dostawca gazu – Zakłady Gazownicze, 

 Dostawca wody i odbiorca ścieków  

 Urząd  Gminy w Komprachcicach, 

 Urząd ochrony środowiska,  

 Urząd Dozoru Technicznego, 

 Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny; 

2.2. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:  

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ, 

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:  

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do za kończenia i odbioru końcowego Ro-
bót.  

 Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i niena-
ruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczenie Teren Budowy przed dostępem osób nieupo-
ważnionych musi wynikać z “Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”.  

 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jeżeli potrzeba wynika z planu BIOZ), 
do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, który powinien być aktualizowany przez Wy-
konawcę na bieżąco.  

 Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyj-
nych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wyko-
nawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  

 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w Cenę Umowną. 

 Tablica informacyjna budowy musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953, 

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót  wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykończania Robót, Wykonawca będzie: 

 Utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej [deszczowej], 

 Stosował wszelkie dostępne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczeń użytkowych, wody gruntowe przed 
skażeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje, 

 Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm doty-
czących 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. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

 Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadów produkcyjnych i pomontażowych, które należy składować w 
oznaczonych kontenerach na odpady,  

 Opracowanie zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiały pędne i spa-
walnicze, opakowania specjalne],  

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych cieczami, pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami o stężeniu ponad normatywnym,  

 skutkami niezabezpieczonego składowanie i utylizacji materiałów z demontaży, 

 możliwością powstania pożaru materiałów toksycznych i wybuchowych,  

2.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny sprzęt prze-
ciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczeń pomocniczych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczególną uwagę 
należy zwrócić podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego, 

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

Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonujących prace spawalnicze, 
opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego w obiektach wyposażonych w urządzenia i materiały ła-
twopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakończeniu na każdej zmianie zapewni nadzór. 

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określający brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
spawalnicze), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodo-
wało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiają-
cego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacją.   
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora o zamiarze rozpoczęcia Robót jak i o fakcie przypadkowego uszkodze-
nia tych  instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych użytkowników oraz bę-
dzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.8. Dokumenty budowy: 

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeń-
stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w Dzienniku Budowy będzie opa-
trzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz sta-
nowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośred-
nio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej, 

 Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 

 Przebieg Robót w układzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawców branżowych, trudności 
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

 Uwagi i polecenia Inżyniera. 

 Daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu 

 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
Robót, 

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 Zgodę inspektora i kierownika budowy na montaż urządzeń mających wpływ na konstrukcję obiektu i kolej-
ność prac montażowych oraz zgodę na wszelkie próby mechaniczne, z którymi wiąże się dostarczenie energii i 
odprowadzenie ścieków oraz gazów do atmosfery, 

 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wyma-
ganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Ro-
bót, 

 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 
je przeprowadzał, 

 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 

 Inne istotne informacje o przebiegu Robót 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do 
ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska, ponieważ 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót, a wpi-
sy Inspektora i Wykonawcy Robót obligują Projektanta do zajęcia stanowiska.  

Księga Obmiarów - Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego ele-
mentu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót opracowane są na bieżąco i pozwalają na 
rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót.  

Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym 
Przedmiarze Robót, 

Obmiary robót demontażowych i rozbiórkowych potwierdzać u Inspektora nadzoru, 

Dokumenty laboratoryjne:  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załącznik do odbioru Robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.  

Pozostałe dokumenty budowy:  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

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

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

2.9. Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przy-
padku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć  w formie przewidzianej 
prawem. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też je udostępnić do 
wglądu Zamawiającemu na jego życzenie.  

2.10. Dokumentacja powykonawcza:  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian rozwiązań projektowych, 
materiałów oraz wszelkich odstępstw od technologii wykonania robót. Zmiany te należy rejestrować na rysun-
kach. Sposób i częstotliwość przekazywania dokumentów powykonawczych ustala inspektor nadzoru. 

2.11. 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 konieczności 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.  

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. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, branża sanitarna; SST.02. 

 10

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projekto-
wą, SST i uprzednimi ustaleniami.  

2.12. Odbiór częściowy Robót:  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót w celu zachowania ciągłości techno-
logicznej wykonywanych robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
Robót. 

2.13. Przed przystąpieniem do robót budowlano –montażowych należy sprawdzić aktualność i waż-
ność: aktów prawnych, norm (PN), certyfikatów i uzgodnień branżowych. W przypadku konieczności do-
konania zmian należy powiadomić nadzór autorski. 

3.0. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY. 

3.1. Zamawiający (Inwestor) może dla prawidłowej realizacji zadania umownego przewidzieć zastępstwo inwe-
stycyjne jako Zarządzającego realizacją umowy. 

4.0. MATERIAŁY I URZĄDZENIA.  

4.1. Wymagania dotyczące rodzajów materiałów znajdują się w częściach specyfikacji SST,  

4.2. Stosowane są tylko materiały nowe, producentów krajowych i zagranicznych posiadające atesty, certyfikaty i 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze – ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpie-
czeństwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny 
zgodności. Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte w Prawie Budowlanym. 

4.3. Transport, składowanie i przechowywanie materiałów zapewnia wykonawca w własnym zakresie i na własną 
odpowiedzialność. Miejsce i sposób składowania uzgodnić z inspektorem nadzoru. 

5.0. SPRZĘT. 

5.1. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom oferty Wykonawcy.   

5.2. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany do 
stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

5.3. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.  

5.4. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz 
przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac należy stosować n/w. sprzęt:  

 Spawarki elektryczne transformatorowe, 

 Zestaw spawalniczy acetylenowo – tlenowy, 

 Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych – gwintownice elektromechaniczne stacjonar-
ne i przenośne, 

 Elektronarzędzia,  

 Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,  

 Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 

 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania,  

6.0. TRANSPORT.  

6.1. Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez Inspek-
tora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przysto-
sowane do transportu występujących w technologii robót montażowych, izolacji specjalistycznych i rozbiórko-
wych. W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp.  
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6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej  SST prac należy stosować następujące środki 
transportu:  

 Samochód dostawczy 0,9t,  

 Samochód skrzyniowy 5t, 

 Samochód samowyładowawczy 5t, 

 Żurawie samochodowe o udźwigu 612t, 

 Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 

 
7.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi 
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  

7.2. Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:  

A. Część ogólną opisującą:  

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

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

 bhp 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któ-
remu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 

B. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków do magazynowania materiałów, urządzeń, aparatów itp. 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
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 oraz udostępni wszystkie 
atesty i aprobaty dostawców.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań i 
sprawdzeń w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie prze-
prowadzać  pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 
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wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.  

Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń składowania materiałów i urządzeń w celu ich in-
spekcji. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach doty-
czących badanych urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań.  

Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia przez Wykonawcę zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań Materiałów i Robót ponosi Wykonawca. 

 
Badania prowadzone przez Inspektora  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka pomoc do tego ze strony Wyko-
nawcy i producenta materiałów.  

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonaw-
cę.  

Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącze-
nie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W ta-
kim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

 
Atesty jakości Materiałów i Urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty specjalistyczne 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, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zo-
stanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

8.0. OBMIARY ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót - prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla umów “obmiarowych” na robo-
ty budowlane. W umowach ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawanso-
wania robót dla potrzeb wystawienia faktury częściowej. 

8.2. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projekto-
wą i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  
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Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar wykonanych Robót będzie przepro-
wadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre-
ślonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.   

8.3. Zasady określenia ilości Robót i Materiałów   

Sposób pomiaru oraz stosowane jednostki określają SST oraz zasady wyceny obmiaru robót.  

8.4.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez In-
spektora. 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 trwa-
nia Robót.   

8.5. Czas przeprowadzenia obmiarów  

Obmiary będą  przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku wystę-
powania 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 wyko-
nywane 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.  

9.0. ODBIORY ROBÓT  .   

9.1. Rodzaje odbiorów Robót  

9.2. Przejęcie odcinka lub części. 

Wykonawca może domagać się, a Inspektor winien wystawić Świadectwo Przejęcia w odniesieniu do:  

 Każdego fragmentu robót w odniesieniu do którego, w Załączniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania;  

 Każdej znaczącej części Robót Stałych, wynikających z technologii wykonywania, która albo została ukoń-
czona i wymaga odbioru i przygotowania do następnej fazy robót;  

 Każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający lub Inspektor wybrał celem zajęcia lub przekazania innemu 
podwykonawcy w celu zakończenia całości zadania. 

 Części inwestycji przekazywanej do użytkowania przez Zamawiającego, 

9.3. 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 konieczności hamowania 
ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. 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. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projekto-
wą, SST i uprzednimi ustaleniami. 

9.4. Odbiór częściowy Robót  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót doko-
nuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
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9.5. 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 wpi-
sem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy 
Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspek-
tora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów,  

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumen-
tów, wyników badań i pomiarów, atestów i certyfikatów, wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumen-
tacją Projektową i SST. 

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 poprawko-
wych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót uzupełniających i Robót poprawkowych w robotach wykoń-
czeniowych, 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 Dokumentacji Projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma więk-
szego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Kon-
traktowych. 

9.6. Dokumenty do odbioru końcowego Robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót są protokóły odbioru końcowego Robót 
sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiąza-
ny przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór autorski, 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

 Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i udoku-
mentowanie wykonania Jego zaleceń, recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 

 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 

 Sprawozdanie techniczne, 

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego 

 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do od-
bioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalo-
nego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.7. Odbiór ostateczny i przekazanie do użytkowania 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbio-
rze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

Przekazanie formalne do użytkowania wynika z przepisów prawa budowlanego i decyzji administracyjnych, 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych” – część II Instalacje Sanitarne,  

 Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,  

 Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, 

 Ustawa  z 27 kwiecień 2001r Prawo ochrony środowiska, [tekst jednolity lipiec2005]  

 Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z późniejszymi zmianami,   

 Ustawa z 21 grudzień 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,   

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodności, tekst jednolity z 2004r, 

 Ustawa z dnia 12 września 2002roku, O normalizacji,  

 Ustawa z 16 kwiecień 2004r O wyrobach budowlanych,  

 Ustawa z 12 wrzesień 2002r O normalizacji, 

 Ustawa z 10 kwiecień 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych  (Dz. Ust. Nr 47 poz.401) 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),   

 Rozporządzenie 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. Nr 108, poz. 953)  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pra-
cach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie in-
formacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, 
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budow-
nictwa,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa  
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II. SST –02.  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 

 

SST 02.01. CPV 45332200-5. -  Roboty montażowe –Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej, wody zimnej 
i ciepłej 

SST 02.02. CPV 45332400-4. - Roboty montażowe – Budowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,  

SST 02.03. CPV 45321000-3. – Izolacje cieplne instalacji,   

SST 02.04. CPV 45331100-7. - Roboty montażowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania 

SST 02.05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.  

SST 02.06 CPV 45331220-4 – Instalacja klimatyzacji 

SST 02.09. CPV 45331000-6 – Roboty montażowe - Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej sali głównej 

SST 02.10. CPV 45331000-6 – Roboty montażowe - Instalacja wentylacji wywiewnej sanitariatów i pom. biuro-
wych 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   

 

 

 

ROBOTY  MONTAŻOWE - SST 02.01. CPV: 45332200-5 

 

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ. 

 

 

 

 

 

 

LOKALIZACJA : Budynek samorządowego ośrodka kultury w m. Komprachcice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, branża sanitarna; SST.02. 

 18

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-02. - 45332200-5.  

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 02.01.  

1.1. Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 02.01.  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  instalacji wodociągowej, wody zimnej i ciepłej wody użytkowej w budynku samorządowego ośrodka kultury 
w m. Komprachcice. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach montażowych powiąza-
nych z budową projektowanej instalacji wodociągowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, ciepłej , 
do projektowanych  (pomieszczeń węzłów sanitarnych ) oraz zasilania hydrantów. Specyfikacja obejmuje szcze-
gółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego branży sanitarnej, aktualnych przepisów 
technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych producentów.  

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociągowej, według projektu budowlanego, obejmuje:   

 Instalacja wody zimnej,  

 Instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji 

 Instalacja hydrantowa 

1.3. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST – 02.01. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wszystkich 
robót w zakresie instalacji wody zimnej, ciepłej oraz zasilania hydrantów.  

Specyfikacja SST obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót budow-
lano – montażowych instalacji wodociągowej, 

Zakres obejmuje również:  

 zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  

 wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

 zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu technologicznym,  

 określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,  

 wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

1.4. Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST.02.01: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Pro-
jektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B., 
Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

       Wyposażenie budynku powiązane z budową projektowanej instalacji wodociągowej dla przygotowania i roz-
prowadzenia wody zimnej, ciepłej , do projektowanych  (pomieszczeń węzłów sanitarnych ) oraz zasilania hy-
drantów.   

 Przewody instalacji wody zimnej i ciepłej z sieciowanego polietylenu typu pex-al.-pex o połączeniach zaci-
skowych w bruzdach ściennych i w warstwie podposadzkowej, 

 Instalacja wodociągowa zasilająca hydranty z rur stalowych ocynkowanych 

 Zestaw wodomierzowy 

 Hydranty DN25 

 Armatura 
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2.0. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

Uwaga: można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w projek-
cie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego i projektan-
ta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta. 

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych 
opracowań ponosi Wykonawca. 

2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące, nowe mate-
riały:  

 rury pex-al.-pex Wavin Tigris K1 

 łączniki zaprasowywane  Wavin Tigris K1 16 63 

 rury stalowe ocynkowane 

 hydranty DN25, 20 mb f. Supron 

 podgrzewacz elektryczny pojemnościowy NEPTUN Smart  100L f. Galmet 

 podejścia czerpalne z kurkiem odcinającym i łącznikiem elastycznym,  

 bateria natryskowa standard z słuchawką 

 bateria umywalkowa z mieszaczem – z zaworem czasowym  

 zawór pisuarowy Schellomat Basic 

 bateria zlewozmywakowa standart 

 zawory odcinające kulowe mufowe ze śrubunkiem dla  średnicy 50 10mm dla ciśnienia PN10, 

 armatura regulacyjna i zabezpieczająca: wodomierz ; izolator antyskażeniowy przeciwzwrotny 

 izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamkniętych porach ~ 6 – 30mm 

 Przejścia przez stropy i ściany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC –KGF, uszczelnione siliko 

nem uniwersalnym 75  20mm, 

 Przejścia rur stalowych przez ściany i stropy na granicy stref ogniowych o odporności: stropy EL 60;   ściany 
EL 120 wykonać za pomocą ogniochronnej elastycznej masy uszczelniającej CP601S standard firmy Hilti lub 
równoważnej, a dla rur plastikowych za pomocą osłon ogniowych CP644 lub równoważnej 

2.2. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora. 

3.0. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

3.1. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przysto-
sowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt 
powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.   

3.2. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi 
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

 Spawarka elektryczna transformatorowa, 

 Narzędzia do połączeń rur polietylenowych metodą zaciskową wg zastosowanego systemu, 

 Elektronarzędzia,  

 Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, branża sanitarna; SST.02. 

 20

 Pompa do prób ciśnieniowych  

 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, 

4.0. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  

 Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do 
transportu występujących w technologii robót demontażowych i montażowych instalacji wod-kan.   

 W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp ujętych w 
planie BIOZ.  

 Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.01 prac należy stosować następujące  środki 
transportu:  

 Samochód dostawczy 0,9t,  

 Samochód skrzyniowy 510 t, 

 Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do prac spawalniczych, 

 Samochód serwisowy wod-kan, 

 Samochód  z podnośnikiem koszowym,  

 Żuraw samochodowy samojezdny o udźwigu do 6t,  

 Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją SST –02.01 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST – 02.01, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
instalacji wodociągowej, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz zasilania hydrantów w budynku 
samorządowego ośrodka kultury w m. Komprachcice 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z projektowaną budową 
instalacji sanitarnych i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu budowla-
nego, branży sanitarnej – w budynku.  

Roboty montażowe instalacji wody zimnej, ciepłej oraz zasilania hydrantów wykonać zgodnie z projektem 
budowlanym –wykonawczym. 

5.3. Montaż przewodów rozdzielczych wody zimnej i ciepłej:   

 Rurociągi zasilające hydranty podwieszane  do konstrukcji budowlanych za pomocą typowego systemu mon-
tażu rur stalowych ocynkowanych 

 W bruzdach ściennych i w warstwie podposadzkowej z polietylenu sieciowanego pex-al.-pex Wavin Tigris 
K1, w izolacji. 

 Rury wodociągowe należy izolować przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczyć w bruzdach i posadz-
ce otuliną z pianki polietylenowej o zamkniętych porach grubości  6-30mm,  
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5.4. Montaż zasilania w wodę zimną i c.w.u.:  

 Zawory kulowe odcinając ze śrubunkiem średnicy 40  15mm dla ciśnienia PN10, 

 Montaż podejść czerpalnych pod baterie czerpalne z łączników systemowych 15mm, 

 Płytka montażowa do zaworu czerpalnego pojedyncza i baterii, 

 Kolanko do mocowania z gwintem wewnętrznym 15mm, 

 Wężyk elastyczny w oplocie metalowym o długości 500mm  25 - 15mm,  

 Wykonanie bruzd ściennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem,  

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi 
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskie-
go, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizację 
projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami Dokumen-
tacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Wywóz materiałów zbędnych i odpa-
dów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i zabezpieczające.  

 Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 10bar, lecz nie mniej niż 1,5 ciśnienia roboczego, dla rur 
pex/Al./pex 

 Płukanie instalacji wodą z wodociągu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji sanepidu,  

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót znajdują się w części OST.00.00.  

7.2.  Jednostką obmiarową jest:  

 1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna, ciepła, - łącznie z rurami łącznikami 

 1szt -zawory odcinające, przelotowe, zwrotne i inną armaturą: regulacyjna,  

 1mb -izolacja cieplna,  

 1kpl -podejścia dopływowe i odpływowe, 

 1szt –przejścia tulejowe przez ściany i stropy, 

 1kpl, - wodomierz z zaworami i podejściem,  

8.0. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  

8.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

8.0. W ramach odbioru należy:  

 Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną.  
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 Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

 Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję odbiorową,  

 Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót sporzą-
dzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,  

 Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 

 Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

 Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

 Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

 Sprawozdanie techniczne, 

 Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, t. II z 1988r –Instalacje sanitarne i 
przemysłowe,”   

 “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r,”  

 Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane – wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2002 roku),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). –w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie dzien-
nika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpie-
czeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie in-
formacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności, 

 Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, 
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budow-
nictwa, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa 

 PN –EN  45014:2000. Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.   

 PN –92 /B –10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN –81 /B –10725 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN –96 /B –02873 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia 
po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych  

 PN –92 /B –01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

 PN –92 /B –01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.   

 PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.   
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 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wyma-
gania instalacyjne.   

 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja 
wodociągowa przeciwpożarowa.  

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

 PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania.  

 PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.  

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

 PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania.  

 PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.  

 PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wyma-
gania i badania przy odbiorze. 

   

Stosować się do przepisów BHP zgodnie z: 

 Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. 

 Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-02.02.  - 45332400-4 

 

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

 SST 02.02.  

 1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 02.02. są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku samorządowego ośrodka kultury w m. Komprachcice. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach montażowych powią-
zanych z budową projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych pomieszczeń i punktów 
odpływowych.  

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego branży 
sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych producentów.  

 1.2.  Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, według projektu budowlanego, 
obejmuje:   

 Instalację kanalizacji sanitarnej,  

 Usytuowanie i montaż przyborów sanitarnych i baterii 

 Wykonanie przejść rurociągów w wykonaniu ppoż. wg odporności przegród budowlanych 

 1.3.  Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  SST – 
02.02. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót w zakresie instalacji kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej.  

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem robót montażowych, 

Zakres obejmuje również:  

 zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  

 wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

 zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu  

 technologicznym,  

 zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji  

przedmiaru,  

 zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumenta-
cja Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadec-
twami I.T.B.,  Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.4. Zakres robót obejmuje: 

 Wykopy ręczne wewnątrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodłogowej w gruncie kategorii III, 

 Montaż rur kanalizacji zewnętrznej, przyłącza i kanalizacji podpodłogowej łącznie z podsypką                                

10cm, obsypką 30cm ponad rury oraz próbami szczelności, 

 Wyposażenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC , wpusty podłogowe z PCW .  
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 Po wykonaniu robót montażowych wykonać próbę szczelności.  

1.4.1. Wyposażenie budynku mieszkalno-usługowego zapewniają podstawowe przybory sanitarne:  

 umywalki porcelanowe,  

 miski ustępowe porcelanowe ,  

 brodziki natryskowe z kabinami,  

 pisuary 

 zawory czerpalne 

 zmywarki 

 zlewozmywaki 

 przyłącze kanalizacji sanitarnej 

1.5. Zakres rzeczowy specyfikacji określa:  

 Rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur z PVC o średnicy 160 50mm 

 Przybory sanitarne łączyć podejściami odpływowymi za pomocą łączników i kształtek przynależ 

nych do projektowanego systemu, 

 Rury wywiewne PVC 160/110 lub systemowe 

 Wyczystki rewizyjne o średnicy 110mm 

 Wpusty podłogowe PVC 50mm 

2.0. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

2.1. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi Normami 
(PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz z do-
kumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), 
wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,. 

Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w pro-
jekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji  Zamawiającego i 
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta. 

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych 
opracowań ponosi Wykonawca. 

2.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące, nowe 
materiały:  

 Rury kanalizacyjne klasy S PVC160, 110 mm,  

 Wyczystki rewizyjne o średnicy 110mm, 

 Wpusty podłogowe PVC 50mm,  

 Rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur z PVC o średnicy 160 50mm, 

 umywalki porcelanowe zawieszane na stelażu  

 miski ustępowe porcelanowe zawieszane na stelażu 

 pisuary porcelanowe zawieszane na stelażu 

 brodzik natryskowy 

 zlewozmywaki 
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 stelaże Geberit Duofix Basic do WC  

 stelaże Geberit Duofix Basic do umywalki 

 stelaże Geberit Duofix Basic do pisuaru 

 przyciski do spłuczek WC Geberit (wzór przycisku ustalić z inwestorem) 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inżyniera. 

3.0. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. 
Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.  

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje 
obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty 
eksploatacyjne. 

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.02 prac należy stosować n/w. sprzęt:  

 Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur PCV , 

 Elektronarzędzia,  

 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 

4.0. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez Inspekto-
ra nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przy-
stosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych instalacji sanitarnych.  

 Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące środki trans-
portu:  

 Samochód dostawczy 0,9t,  

 Samochód skrzyniowy 510 t,  

 Samochód samowyładowczy 5-10 t, 

 Koparka samojezdna o pojemności łyżki 0,24 – 0,40m3, 

 Samochód techniczny wodno-kanalizacyjny do przeglądu istniejącej kanalizacji zewnętrznej, 

 Wózek widłowy z kontenerem na odpady,  

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją SST – 02.02 Roboty montażowe kanaliza-
cji sanitarnej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST – 02.02, są wymagania dotyczące wykonania robót 
montażowych wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku samorządowego ośrodka kultury w m. 
Komprachcice 
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Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z projektowaną budową 
kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje układ odprowadzenia ścieków bytowo - 
gospodarczych do istniejącej kanalizacji zewnętrznej.  

5.3. Rury i przewody kanalizacyjne: 

 Roboty montażowe instalacji kanalizacyjnej wykonać zgodnie z projektem budowlanym - wykonawczym:  

 Montaż przyłączy do kanalizacji zewnętrznej z rur klasy SN8 PVC160mm,  

 Piony prowadzić w ścianach, na ścianach obok węzłów sanitarnych lub w przestrzeniach ścianek g-k, 
podłączyć do instalacji i zakończyć rurami wywiewnymi 160/110mm lub rozwiązaniem systemowym powyżej 
połaci dachowej. 

 Na pionach montować wyczystki rewizyjne 110mm z PVC, 

 Podejścia odpływowe prowadzić nad posadzką w bruzdach ściennych, obudowach lub ściankach instala-
cyjnych zgodnie z projektem architektonicznym, 

 Przejścia przez stropy i ściany za pomocą przejść murowych PU - KGF, uszczelnione silikonem uniwer-
salnym, 

 Tuleja osłonowa z rury karbowanej Peszel  125 – 75mm, 

 Masa uszczelniająca z sylikonu uniwersalnego, 

 Podejścia odpływowe z rur i kształtek o średnicy 110  50mm,  

 Uchwyty na rurach osadzić w odległościach wg wytycznych COBRTI INSTAL 

 Piony  na kondygnacji co 1,50m, uchwyty metalowe z wkładką gumową, 

5.4.0. Przybory sanitarne: 

5.4.1. Wpusty podłogowe PCW 50mm z kołnierzem gumowym  kompletem kształtek i łączników, 

5.4.2.  Umywalki montować jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montażu instalacji 
wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających 
zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl: 

 Umywalki: Firmy Koło, NOVA PRO na stelażach lub równoważne 

 Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy 

 Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa wodooszczędna z wyłącznikiem czasowym o wypływie 
maksymalnym 0,05-0,2 l/s, połączenia z instalacją wodociągową łącznikiem elastycznym w oplocie z siatki 
metalowej od dołu, oraz zaworki odcinające kątowe  

5.4.7. Przybory sanitarne brodzik natryskowy z tworzywa montować jako kompletny zestaw wg katalogu 
dostawcy po wykonaniu montażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelno-
ści oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru: 

 Brodzik natryskowy 900*900mm, 

 Bateria natryskowa  standard z słuchawką  

5.4.8. Przybory sanitarne miska ustępowa porcelanowa zawieszana montować po wykonaniu montażu insta-
lacji wodociągowej i kanalizacyjnej, stelaży, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów 
ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru: Firmy Koło; Nova PRO, lub równoważne 

 Miska ustępowa porcelanowa zawieszana ze stelażem, 

 Sedes z białego tworzywa PP, 

 Element montażowy przyłączy WC 110mm,  

 Stelaż firmy Geberit Duofix Basic  
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6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości technicz-
ne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegó-
łowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za 
realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z wymagania-
mi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi 
odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów,  

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i zabezpie-
czające.  

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

7.2.  Jednostką obmiarową jest:  

 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnętrzna i wewnętrzna podpodłogowa z rurami łącznikami,  
kształtkami, wyposażeniem i wykopem, podsypką z obsypką, izolacją odcinka kanalizacji oraz zasypaniem 
wykopu z zagęszczeniem i wywozem nadmiaru ziemi,  

 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnętrzna z rurami łącznikami i kształtkami i wyposażeniem,  

 1kpl, podejścia odpływowe, 

 1szt, przejścia przez ściany i stropy, 

 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustępowa, zlewozmywak, 
natrysk z kabiną, zlewozmywak 

8.0. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  

8.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

8.2. W ramach odbioru należy:  

 Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją tech-
niczną.  

 Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowiązany 
jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

 Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisję odbiorową,  

 Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót spo-
rządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,  

 Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 

 Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 
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 Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

 Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

 Sprawozdanie techniczne, 

 Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

9.1. Wymagania ogólne:   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

9.2. Płatności,  

Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – wewnętrzna instalacja kanalizacyjna  po spraw-
dzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykona-
nych robót przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robót 
wymienionym w punkcie 5 niniejszej ST 02.02.  

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych,  

 “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r,”  

 Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). – w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności, 

 Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, 
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa  

Stosować się do przepisów BHP zgodnie z: 

 Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. 

 Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. 

Normy związane: 

 PN –92 /B –10735 –Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN –81 /B –10725 –Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.   

 PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze. Instalacje kanalizacyjne.  

 PN –96 /B –02873 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych  

 PN –92 /B –01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

 PN –92 /B –01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   

SST - 02.03. CPV:  45321000-3. 

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA  SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ: 

1.1. Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 02.03, są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót izolacyjnych instalacji sanitarnych  w budynku  samorządowego ośrodka kultury w m. 
Komprachcice. 

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych – izolacje cieplne, wg projektu 
budowlanego branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych 
wytycznych producentów.   

 Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach związanych z projektowaną  budową instalacji 
sanitarnych i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego, 
branży sanitarnej – izolacje cieplne.  

1.2. Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, według projektu budowlanego, branża sanitarna, obejmu-
je:   

 Instalacja wody zimnej i ciepłej,  

 Instalacja c.o. 

1.2.1. Zakres obejmuje również:  

 zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót izolacyjnych,  

 wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

 zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu technolo-
gicznym,  

 zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,  

 zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

1.3.0. Zakres robót budowlano –montażowych objętych specyfikacją SST-02.03: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonanych robót montażowych oraz za ich zgod-
ność z Projektem Budowlanym, branża sanitarna, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, nor-
mami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B.  i COBRTI "Instal",  Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.   

1.3.1. Roboty objęte specyfikacją SST-02.03; Izolacja właściwa rurociągów instalacji:  

a). Instalacja wody zimnej i ciepłej:  

 Izolacja przeciw roszeniu instalacji rurowej w bruzdach i w posadzce, otuliną z spienionego polietylenu 
Armacell Tubolit S o grubości 6mm, 

 Izolacja przeciw roszeniu instalacji rurowej natynkowej, otuliną z spienionego polietylenu Armacell Tubolit 
DG o grubości 13mm, 

 Izolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i w posadzce, otuliną z spienionego polietylenu Armacell 
Tubolit DG i S o grubości 630mm, 

 Izolacja cieplna instalacji rurowej natynkowej otuliną z spienionego polietylenu Armacell Tubolit DG 30 mm 

b). Instalacja grzewcza c.o.: 

 Izolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i w posadzce, otuliną z spienionego polietylenu Armacell 
Tubolit DG i S o grubości 630mm 
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 Izolacja cieplna instalacji rurowej natynkowej otuliną z spienionego polietylenu Armacell Tubolit DG 30 
mm 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące  materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów i ich rodzaju podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicz-
nej [OST],   

2.2. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy  stwierdzający zgodność jego wykonania z  Polskimi Normami 
(PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz z do-
kumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), 
wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,. 

Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w pro-
jekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego i 
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta. 

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych 
opracowań ponosi Wykonawca. 

2.3. Do wykonania zawartych w projekcie budowlanym robót montażowych, należy stosować następujące, 
nowe materiały:  

a). Instalacja wody zimnej i ciepłej:  

 Otulina z spienionego polietylenu z zamkniętymi porami Armacell Tubolit DG i S o grubości 13mm, 

 Otulina z spienionego polietylenu z zamkniętymi porami Armacell Tubolit DG i S o grubości 630mm, 

c). Instalacja grzewcza co: 

 Izolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i w posadzce, otuliną z spienionego polietylenu Armacell 
Tubolit DG i S o grubości 630mm 

 Izolacja cieplna instalacji rurowej natynkowej otuliną z spienionego polietylenu Armacell Tubolit DG 30 
mm 

3.1. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

3.2. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przy-
stosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany 
sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nad-
zoru.  

3.3. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje 
obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne  

3.4. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.08 prac należy stosować n/w. sprzęt:  

 Narzędzia montażowe przynależne do systemu izolacji rur, polietylenowych i stalowych, 

 Elektronarzędzia,  

 Nitownica, pompka do kleju, 

 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 

4.0. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

4.1.  Środki transportowe odpowiadające pod względem typów o ilości powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie 
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i przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych izolacji instalacji sanitarnych.  
W czasie transportu materiałów do montażu należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp.  

4.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące  środki trans-
portu:  

 Samochód dostawczy 0,9t,  

 Samochód skrzyniowy 510 t, 

 Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją SST–02.03. - “IZOLACJE CIEPLNE 
INSTALACJI SANITARNYCH”. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST–02.03, są wymagania dotyczące wykonania robót 
izolacyjnych instalacji sanitarnych  w budynku samorządowego ośrodka kultury w m. Komprachcice 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach związanych z projektowaną  budową instalacji sani-
tarnych i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego, bran-
ży sanitarnej – izolacje cieplne.  

5.2.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej:  

 Izolacja instalacji rurowej przeciw kondensacji wody [roszeniu], otuliną z spienionego polietylenu z za-
mkniętymi porami Armacell Tubolit DG 13mm 

 Izolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na ścianach, otuliną z spienionego polietylenu z zamknię-
tymi porami Armacell Tubolit DG i S 6-30mm 

 Połączenia klejone zabezpieczone taśmą; zamknięcie końcówek zgodnie z systemem izolacji, 

5.2.2. Instalacja grzewcza co: 

 Izolacja instalacji rurowej w bruzdach ściennych i warstwie posadzki, otuliną z spienionego polietylenu z 
zamkniętymi porami Armacell Tubolit DG i S 6-30mm. 

 Izolacja instalacji rurowej prowadzonej po ścianach, z spienionego polietylenu z zamkniętymi porami 
Armacell Tubolit DG 30mm 

 Połączenia zabezpieczone taśmą; zamknięcie końcówek zgodnie z systemem izolacji, 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości technicz-
ne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegó-
łowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za 
realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegać wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaga-
niami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Badanie jakości 
musi odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów,  
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Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i zabezpie-
czające.  

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

7.2.  Jednostką obmiarową jest:  

 1mb, dla instalacji rurowych łącznie z izolacją,  

 1szt, zawory odcinające, przelotowe i inną armaturą: regulacyjna,  

8.1. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  

8.2. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

8.3. W ramach odbioru należy:  

 Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją tech-
niczną.  

 Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowiązany 
jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

 Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję Odbiorową,  

 Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót spo-
rządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,  

 Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 

 Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

 Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

 Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

 Sprawozdanie techniczne, 

 Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

9.1. Wymagania  ogólne:   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

9.2. Płatności,  

 Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja co, 
wraz z izolacją, po sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie 
odbioru elementów wykonanych robót przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -
wykonawczym oraz  zakresem robót wymienionym w punkcie 5 niniejszej SST 02.03.   

Warunki  płatności należy zawrzeć w umowie wraz z szczegółowym harmonogramem fakturowania 
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10.1. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych”   

 Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywaniu robót budowlanych  (Dz. Ust. Nr 47 poz.401) 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeństwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),   

 Stosować się do zarządzenia Rozporządzenie 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. Nr 108, poz. 953)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności, 

 Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, 
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa  

Stosować się do przepisów BHP zgodnie z: 

 Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. 

 Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. 

 PN 85/ B –02421. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wy-
magania i badania. 

 PN /B –23118: 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej.  

 PN 89/ B –04620. Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  

 PN –EN  13165:2003.  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej w budow-
nictwie – Wyroby z pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.   

 PN –EN  45014:2000.  Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.   

 PN –89/ H –92125 Blachy ocynkowane. Wymagania Ogólne.  
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-04. CPV45331100-7.  

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ  SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 
02.04.  

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej: 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 02.04. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku samorządowego ośrodka kultury w m. 
Komprachcice. 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z projektowaną  budo-
wą instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową, który obejmuje cały niezbędny zakres dla 
wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego, branży sanitarnej.  

Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewania według projektu budowlanego, obejmuje:   

a). Ogrzewanie pomieszczeń grzejnikami stalowymi płytowymi PERFEKT o parametrach wody grzejnej 
80/60C,  

b). Ogrzewanie pomieszczeń ogrzewaniem podłogowym o parametrach wody grzejnej 50/40C, 

1.2. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST –
02.04. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wszyst-
kich robót w zakresie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.  

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót budowlano – monta-
żowych instalacji centralnego ogrzewania. 

Zakres obejmuje również:  

 zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  

 wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

 zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu technologicz-
nym,  

 określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,  

 wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

1.3. Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST02.04: 

Instalacja co:  

 rurociągi rozprowadzające z istniejących pionów c.o. do grzejników rury Pex-c/Al./Pe Wavin Tigris K1 

 rurociągi rozprowadzające ogrzewania podłogowego rury Kanfloor Ø18x2 

 grzejniki co. stalowe płytowe PURMO 

 grzejniki co. stalowe drabinkowe GŁ Standard Instal-Projekt 

Instalacje co prowadzić w warstwie izolacyjnej posadzki i bruzdach ściennych. Przewody prowadzić w izolacji 
termicznej. 

Po wykonaniu robót montażowych wykonać próbę szczelności i zaizolować. Następnie przed uruchomieniem 
wykonać próbę cieplną wraz z regulacją ilościową i jakościową.  

Po wykonaniu montażu instalacji centralnego ogrzewania, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze 
elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru, można przystąpić do izolacji rur i zakrycia bruzd,  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami 
I.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzo-
ru.  

2.0. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi Normami (PN), 
normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz z dokumen-
tami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,. 

Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w pro-
jekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w ramach 
nadzoru autorskiego, a stanowiącej ochronę praw autorskich projektanta. 

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych 
opracowań ponosi Wykonawca. 

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować materiały:  

 rurociągi rozprowadzające rury Pex-c/Al./Pe Wavin Tigris K1 

  rurociągi rozprowadzające ogrzewania podłogowego rury Kanfloor Ø18x2 

 grzejniki co. stalowe płytowe PERFEKT 

  grzejniki co. stalowe drabinkowe GŁ Standard Instal-Projekt 

 rozdzielacze na profilu 1" do ogrzewania podłogowego z układem mieszającym i przepływomie-
rzami (seria 77A) typ ROZDZ OP UM 77A w szafce podtynkowej SWP-OP 
 
 Automatyka ogrzewania podłogowego (LISTWA ELEKTRYCZNA DO OGRZEWANIA 
PODŁOGOWEGO 230V KAN, PROGRAMATOR CYFROWY BASIC 230V KAN, 
SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY 230V KAN, TERMOSTAT ELEKTRONICZNY POKOJOWY Z DIODĄ 
230V KAN) 

 zawory kulowe ze śrubunkiem dla średnicy 50 15mm dla temperatury 110C i ciśnienia PN10, 

 zawory i głowice termostatyczne Oventrop   

 zawory regulacyjne STAP i STAD f. T&A 

 tuleje ochronne z rury karbowanej Peszel, 

3.0. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przy-
stosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. 
Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru.  

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje 
obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty 
eksploatacyjne. 

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.04 prac należy stosować n/w. sprzęt:  

 Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowanego, 

 Elektronarzędzia,  
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 Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,  

 Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 

 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 

4.0. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez Inspekto-
ra nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przy-
stosowane do transportu występujących w technologii robót demontażowych i rozbiórkowych. W czasie trans-
portu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp. Do wykonania zawartych 
w Specyfikacji Technicznej ST 02.04 prac należy stosować następujące środki transportu:  

 Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące środki trans-
portu:  

 Samochód dostawczy 0,9t,  

 Samochód skrzyniowy 510 t, 

 Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do prac spawalniczych, 

 Wózek widłowy z kontenerem na odpady,  

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją. 

5.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST –02.04, są wymagania dotyczące robót montażowych 
wewnętrznych instalacji sanitarnych - instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego o parametrach 
80/60C zgodnie z projektem budowlanym, branża sanitarna. 

Wyposażenie instalacji centralnego ogrzewania: 

a). Instalacja co. grzejnikowa:  

 z rur polietylenowych warstwowych typu Pex-c/Al./Pe o połączeniach zaciskowych, 

 grzejniki stalowe płytowe PURMO 

 grzejniki stalowe drabinkowe GŁ Standard Instal-Projekt 

 zawory i głowice termostatyczne Oventrop   

 zawory regulacyjne STAP i STAD f. T&A 

 Płukanie instalacji wodą z wodociągu miejskiego,  

 Napełnienie zładu co. wodą, rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, przedłożenie wyników 
inspektorowi nadzoru, 

Po wykonaniu montażu instalacji centralnego ogrzewania, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze 
elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru, można przystąpić do zakrycia bruzd lub 
zabetonowania posadzki,  

b). Instalacja co. podłogowa:  

 z rurociągi rozprowadzające ogrzewania podłogowego rury Kanfloor Ø18x2 

 rozdzielacze na profilu 1" do ogrzewania podłogowego z układem mieszającym i przepływomie-
rzami (seria 77A) typ ROZDZ OP UM 77A w szafce podtynkowej SWP-OP 
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 Automatyka ogrzewania podłogowego (LISTWA ELEKTRYCZNA DO OGRZEWANIA 
PODŁOGOWEGO 230V KAN, PROGRAMATOR CYFROWY BASIC 230V KAN, 
SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY 230V KAN, TERMOSTAT ELEKTRONICZNY POKOJOWY Z DIODĄ 
230V KAN) 
 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości technicz-
ne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegó-
łowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za 
realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z wymagania-
mi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi 
odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów,  

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i zabezpie-
czające.   

Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 4,5 bar, lecz nie mniej niż 1,5 ciśnienia roboczego,  

Płukanie instalacji wodą z wodociągu miejskiego,   

Napełnienie zładu co. wodą rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, przedłożenie wyników in-
spektorowi nadzoru, 

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

7.2 Jednostką obmiarową jest:  

 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -łącznie z rurami łącznikami 

 1kpl, zawory odcinające, przelotowe, zaporowe z materiałami do połączeń, 

 1mb, izolacja cieplna,  

 1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejściem zasilającym i powrotnym, rozdzielacze 

 1szt, przejścia przez ściany i stropy – tuleje ochronne, 

 1kpl, -próby ciśnieniowe i rozruch instalacji z regulacją, 

8.0. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  

8.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

W ramach odbioru należy:  

 Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją tech-
niczną.  
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 Po wykonaniu przebudowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowią-
zany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

 Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisję odbiorową,  

 Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót spo-
rządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,  

 Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 

 Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

 Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

 Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

 Sprawozdanie techniczne, 

 Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

9.1. Wymagania ogólne:   

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

9.2. Płatności,  

 Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewa-
nia po sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elemen-
tów wykonanych robót przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz za-
kresem robót wymienionym w punkcie 5.0. niniejszej SST 02.04.  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). –w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953,  w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności, 

 Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, 
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa  

Stosować się do przepisów BHP zgodnie z: 

 Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. 

 Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. 

Stosować się do norm: 
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 PN –82/ B –02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach, 

  PN –82/ B –02403 – Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne,  

 PN –90/ B –1430 – Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia  

 PN –91/ B –02416 – Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych przyłą-
czonych do sieci cieplnych. Wymagania.  

 PN –83/ B –032406 – Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 
600m3.  

 PN EN –832: 2001 – Ogrzewnictwo. Właściwości cieplne budynków - Obliczenia zapotrzebowania na 
energię do ogrzewania.  

 PN –2001 /B –02025 – Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynków miesz-
kalnych i zamieszkania zbiorowego.  

 PN-65/M-74145 Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe proste kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nomi-
nalne 1,6Mpa, 

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

 PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogólnego zastosowania, 

 PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania, 

 PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na ci-
śnienie 1MPa. Wymiary przyłączeniowe, 

 PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe, 

 PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający, 

 PN-91/B – 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania, 

 PN-EN – 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne, 

 PN-EN – 442-2: 1999/A1: 2002  Grzejniki. Moc cieplna i metody badań, 

 PN-EN – 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodności, 

 PN-B- – 02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze, 

 PN-93/C – 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody, 

 PN –92 /E –08106 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 

 PN EN 1443:2001 Kominy, wymagania ogólne. 

 PN-76/B-02440 Zabezpieczenia ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

 PN-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

 PN-82/M-74101 Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania 

 PN 92/B-01706 Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

SST02-05.  CPV45330000-9.  

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ  SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  SST 
02.05.  

1.1. Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

 Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 02.05 są wymagania dotyczące wykonania 
rozruchu, regulacji i odbioru robót  wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku samorządowego ośrodka 
kultury w m. Komprachcice  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych, rozruchowych  
powiązanych z projektowaną  budową instalacji sanitarnych dla w/w budynku  i obejmuje cały 
niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego, branży sanitarnej.  

1.2. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  SST –
02.05. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie, rozruch i regulację wszystkich elementów w zakresie instalacji sanitarnych.  

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem robót regulacyjnych i rozruchowych, 

Zakres obejmuje również:  

 zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  

 wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

 zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu technolo-
gicznym,  

 zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,  

 zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

1.3. Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST.02:05. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja 
Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami 
I.T.B.,  Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób dokonanie rozruchu i regulację wykonanych instalacji wraz z 
zamontowanymi urządzeniami w zakresie wynikającym z dostarczonych DTR urządzeń oraz szczegółowych 
zaleceń projektanta i inwestora, 

2.0. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy  stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi Normami (PN), 
normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz z dokumen-
tami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,. 

3.0. SPRZĘT. 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

 Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. 
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Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.  

 W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi 
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

 Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.05 prac należy stosować n/w. sprzęt:  

 Narzędzia montażowe przynależne do stosowanego systemu materiałów, 

 Elektronarzędzia,  

 Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,  

 Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry, termometry), oraz aparatura wg zaleceń inspektora nadzoru 
oraz inspektorów jednostek zewnętrznych – dozór techniczny, ochrona środowiska, inspekcja sanitarna, za-
kład gazowniczy, 

 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania,  

4.0. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

Środki transportowe odpowiadające pod względem typów o ilości powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie 
i przystosowane do transportu występujących w technologii robót demontażowych i rozbiórkowych.  W czasie 
transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp.  

Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej  SST 02.05 prac należy stosować następujące  środki 
transportu:  

 Samochód dostawczy 0,9t,  

 Samochód skrzyniowy 510 t, 

 Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do prac spawalniczych 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją. 

5.2.1 Rozruch i regulacja wykonanej instalacji.  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST –02.05, są wymagania dotyczące robót montażo-
wych wewnętrznej i zewnętrznych instalacji sanitarnych; część rozruch i regulacja instalacji wraz z urządze-
niami.  

 Po wykonaniu montażu instalacji należy wykonać próby ciśnieniowe na szczelność, rozruch i regulację,  

a)  Instalacja wodociągowa: 

 Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 10bar, lecz nie mniej niż 1,5 ciśnienia roboczego, 

 Płukanie instalacji wodą z wodociągu lokalne wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji sanepidu,  

b)  Instalacja kanalizacyjna:  

 Próby szczelności przez napełnienie odpływów poziomych wodą do wysokości 0,50m, 

 Sprawdzenie odpływu z przyborów sanitarnych, 
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c)  Instalacja centralnego ogrzewania: 

 Roboty montażowe instalacji  centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem budowlanym, bran-
ża sanitarna, należy poddać próbie regulacji i rozruchu.  

 Dla instalacji co wymagana jest próba instalacji na ciepło z regulacją według nastaw wstępnych przez 
72godziny,  

d)  Przekazanie poprawnie działającej instalacji wymaga wykonania:  

 Próba instalacji na ciepło: napełnienie instalacji wodą , 

 Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki, 

 Ustawienie nastaw wstępnych na grzejnikach, 

 Obserwacja instalacji przez 72godziny grzania, 

5.2.2. Regulacja jakościowa: 

 . Roboty montażowe instalacji  centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem budowlanym, 
branża sanitarna, należy poddać próbie regulacji i rozruchu  

 Dla instalacji co wymagana jest próba instalacji na ciepło z regulacją według nastaw wstępnych przez 
72godziny,  

 Regulacja jakościowa w sezonie grzewczym po sprawdzeniu izolacji ścian budynku przez pomiar tempe-
ratury w każdym pomieszczeniu i temperatury grzejnika, 

 Przekazanie poprawnie działającej instalacji wymaga wykonania:  

 Próba instalacji na ciepło: napełnienie instalacji wodą , 

 Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki, 

 Ustawienie nastaw wstępnych na grzejnikach, 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości technicz-
ne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegó-
łowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za 
realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegać wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaga-
niami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Badanie jakości 
musi odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów,  

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i zabezpie-
czające.  

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

7.2. Jednostką obmiarową jest:  

 1kpl, kompletna instalacja spełniająca parametry zawarte w projekcie budowlanym, normach, warunkach 
technicznych, atestach i DTR producentów. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, branża sanitarna; SST.02. 

 48

8.0. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  

8.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

8.2. W ramach odbioru należy:  

 Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją tech-
niczną.  

 Po wykonaniu montażu wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowiązany 
jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

 Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję odbiorową,  

 Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót spo-
rządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,  

 Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 

 Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

 Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

 Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

 Sprawozdanie techniczne, 

 Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

9.1. Wymagania  ogólne:   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

9.2. Płatności,  

 Podstawą płatności za wykonane prace jest sprawdzenie zgodności cen jednostkowych i jednostek ob-
miarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez inspektora nadzoru, 

Podstawą płatności za wykonane prace jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać 
zakres robót wymieniony w punkcie 5.0.  niniejszej SST 02.05.  

9.3. Cena wykonania Robót obejmuje: 

 Zakup i dostarczenie materiałów pomocniczych do miejsca wykonywania robót regulacyjnych, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z po-
wrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 usuwanie awarii i przełączenia na istniejących czynnych instalacjach w czasie montażu, 

 Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Ro-
bót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 

 Wykonanie niezbędnych przekuć przez ściany i stropy, osadzenie tulei ochronnych,  

 Uporządkowanie miejsc prowadzonych Robót, wywóz materiałów z demontażu, zabezpieczenie ppoż. na 
czas wykonywania robót, 
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10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych, t. II z 1988r –Instalacje sanitarne i 
przemysłowe,”   

 “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r,”  

 Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst jednolity z 2000 roku  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). –w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953,  w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy  informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 151, poz. 1256, w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodza-
ju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności, 

 Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, 
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa  

Stosować się do przepisów BHP zgodnie z: 

 Rozp. M. Infrastruktury  z dn. 6 lutego 2003roku, Dz. U. nr. 47, poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844, wraz z zmianami w sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Stosować się do norm: 

 PN –82/ B –02402 –Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach, 

  PN –82/ B –02403 –Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne,  

 PN –90/ B –1430 –Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania –Terminologia  

 PN –91/ B –02416 –Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych przyłą-
czonych do sieci cieplnych. Wymagania.  

 PN –83/ B –032406 –Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 
600m3.  

 PN EN –832: 2001 –Ogrzewnictwo. Właściwości cieplne budynków - Obliczenia zapotrzebowania na 
energię do ogrzewania.  

 PN –2001 /B –02025 –Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynków miesz-
kalnych i zamieszkania zbiorowego. 

 PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-

rze. Wspólne wymagania i badania.  

 PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-

rze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.  
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 PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania.  

 PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-

rze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.  

 PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN –92/M –34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.  

 PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  

 PN 85/ B –02421. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wy-
magania i badania. 

 Informacja Normalizacyjna UDT – IN/11 –2000, DT-S/94. Warunki techniczne Dozoru Technicznego. 
Spawanie.   

 Informacja Normalizacyjna UDT – IN/06 –2000, DT-UC –90/WO. Warunki Dozoru Technicznego. Urzą-
dzenia ciśnieniowe. Wymagania ogólne. DT-UT-90/ZS – (zbiorniki stałe).  

 Informacja Normalizacyjna UDT – CN/1[20] –2003, DT-S/94. Wymagania ogólne. Materiały. DT-UT-
90/WO-M  

 PN-EN 13480-2; 4; 5: 2002 U – Rurociągi przemysłowe metalowe. Kontrola i badanie. 

 PN-EN 13136: 2002 U – Ciśnieniowe przyrządy bezpieczeństwa. Metody obliczeń. 

  PN –92 /E –08106 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, branża sanitarna; SST.02. 

 51

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   

 

 

ROBOTY  MONTAŻOWE - SST 02.06. CPV: 45331220-4 

 

Roboty montażowe 
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LOKALIZACJA : Budynek samorządowego ośrodka kultury w m. Komprachcice 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-02.06 - 45331220-4.  

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 
02.06.  

1.1. Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 02.06.  są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  instalacji klimatyzacji w budynku samorządowego ośrodka kultury w m. Komprachcice. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach montażowych powią-
zanych z budową projektowanej instalacji klimatyzacji pomieszczeń sali głównej, sali wokalnej oraz studia 
nagrań . 

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego branży 
sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych producentów.  

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji klimatyzacji, według projektu budowlanego, obejmuje:   

a) Instalacja jednostek wewnętrznych – ściennych systemu VRF w wybranych pomieszczeniach.  

b) Instalacja jednostki zewnętrznej systemu VRF – na stropie klatki schodowej.  

c) Połączenie poszczególnych grup-zespołów jednostek wewnętrznych z jednostką zewnętrzną instalacją 
rurową z rur miedzianych izolowanych. 

d) Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z poszczególnych jednostek wewnętrznych do pionów kana-
lizacji sanitarnej.  

e) Włączenie przewodów odprowadzania skroplin do pionów kanalizacji sanitarnej poprzez syfon. 

1.3. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST – 
02.09. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wszyst-
kich robót w zakresie instalacji klimatyzacji.  

Specyfikacja SST obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót 
budowlano – montażowych instalacji klimatyzacji, 

Zakres obejmuje również:  

 zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  

 wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

 zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu tech- 

nologicznym,  

 określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,  

 wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

1.4. Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST.02.09: 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumenta-
cją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadec-
twami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
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Wyposażenie budynku powiązane z budową projektowanej instalacji klimatyzacji dla prawidłowej klimatyzacji 
w pomieszczeniach sali głównej i sali wokalnej   .   

 Jednostka zewnętrzna 

 Jednostki wewnętrzne 

 Instalację freonową 

 Instalację skroplin 

2.0. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w pro-
jekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego i 
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta. 

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych 
opracowań ponosi Wykonawca. 

2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące, nowe 
materiały:  

 Jednostka zewnętrzna - pompa ciepła typ AM200KXVAGH/EU f. Samsung 

 Jednostka wewnętrzna – klimatyzator ścienny typ AM082JNVDKH/EU f. Samsung  

 Jednostka wewnętrzna – klimatyzator ścienny typ AM045JNVDKH/EU f. Samsung  

 Rurki miedziane giętkie 

 Izolacja z kauczuku K-Flex ST 9 mm 

 Freon R410A 

 Rury PVC klejone do instalacji skroplin 

 Syfony do skroplin HL 136NT DN50 

 Komplet kratek 

 Piloty przewodowe 

 Piloty bezprzewodowe 

 Trójniki połączeniowe systemowe 

 Typowe moduły ramowe pod jednostki zewnętrzne systemu VRF z nóżkami i matami antywibracyjnymi 
oraz klamrami mocującymi. 

2.2. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty technicz-
ne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcep-
tację Inspektora. 

3.0. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

3.1. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przy-
stosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany 
sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nad-
zoru.   
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3.2. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi 
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

 Elektronarzędzia,  

 Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 

 Pompa do prób ciśnieniowych  

 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, 

4.0. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  

 Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane 
do transportu występujących w technologii robót demontażowych i montażowych instalacji wentylacji.   

 W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp ujętych 
w planie BIOZ.  

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 Zamontowania urządzeń i elementów instalacji klimatyzacyjnej powinno być wykonane zgodnie wg in-

strukcji montażu i DTR dostarczonych przez producentów wraz z urządzeniami oraz zasadami opisanymi w 

projekcie , niniejszej specyfikacji oraz Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Wentylacyjnych.  

 Sposób zamocowania urządzeń i elementów instalacji klimatyzacyjnej powinno zapewniać ich odpowied-

nie ustawienie w osiach być wykonane z zastosowaniem materiałów o odpowiedniej odporności na obciąże-

nie i zabezpieczać przed przenoszeniem drgania na konstrukcję budynku oraz z uwzględnieniem dodatko-

wych obciążeń związanych z konserwacją. 

 Szczelność połączeń urządzeń, elementów i przewodów instalacji klimatyzacyjnej powinna odpowiadać 

wymaganiom norm i warunków wykonania tych instalacji.  

 Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów instalacji klimatyzacyjnej w celu ich późniejszej 

obsługi ,konserwacji lub naprawy. 

 Przejścia przewodów łączących poszczególne elementy instalacji klimatyzacyjnej należy wykonywać w 

otworach ,których wymiary są większe od wymiarów zewnętrznych tych przewodów lub przewodów z izolacją. 

 Przewody powinny mieć szczelne połączenia oraz być zaizolowane termicznie oraz w sposób chroniący je 

przed uszkodzeniem mechanicznym.  

 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych, warunkami wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz obowiązujących Polskich Norm 

pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie wa-

runki w jakich będzie wykonywana instalacja . W przypadkach wątpliwości natury technicznej należy zwrócić 

się do nadzoru autorskiego. Za konieczne uznaje się też rygorystyczne przestrzeganie obowiązujących prze-

pisów BHP. 

5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją SST –02.06 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST – 02.06, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  instalacji wentylacji wywiewnej w pom. sanitarnych budynku samorządowego ośrodka kultury w m. 
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Komprachcice. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z 
projektowaną budową instalacji klimatyzacji, niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu 
budowlanego, branży sanitarnej – w budynku.  

Roboty montażowe instalacji klimatyzacji wykonać zgodnie z projektem budowlanym –wykonawczym. 

5.3. Instalacja freonowa:   

Przewody freonowe wykonać z :  

 rur miedzianych freonowe chłodniczych o średnicach wg projektu i przedmiaru,  

 rur miedzianych łączonych lutem twardym,zaizolowanych otuliną ze spienionego kauczuku syntetycznego 
gr. 9 mm, rury typu CuDHP zgodnie z ISO 1337, odtłuszczone i odtlenione nadające się do ciśnień roboczych 
co najmniej 3000 kPa. W żadnym wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej!  

 dla połączenia poszczególnych odcinków rur freonowych stosować systemowe złącza rozgałęźne.  

 rurociągi prowadzić nad sufitami podwieszonymi oraz w listwach przyściennych.  

 przejście rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.  

 przy przejściu przewodów przez przegrodę oddzielenia pożarowego zastosować kasety ognioochronne 
dla rurociągów – uszczelnienie szczeliwem pęczniejącym (np.HILTI).  

 grubość izolacji kauczukowej na przewodach freonowych wynosić winna 9 mm.  

 przewody freonowe na zewnątrz budynku należy dodatkowo zabezpieczyć typowymi osłonami PVC.  

 po zmontowaniu instalacji freonowej należy przedmuchać ją azotem, a następnie poddać próbie ciśnie-
niowej przez napełnienie azotem – ciśnienie próbne ppr = 2,4 MPa.  

 po pozytywnej próbie ciśnieniowej dokonać osuszenia poszczególnych obiegów za pomocą pompy próż-
niowej.  

 bastępnie można przystąpić do napełniania instalacji czynnikiem chłodniczym R410A i przeprowadzić 
rozruch instalacji.  

 rozruch instalacji może być przeprowadzony tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta!  

 pracownicy wykonujący prace montażowe i nadzór wykonawczy muszą posiadać odpowiednie świadec-
twa kwalifikacyjne dotyczące urządzeń i instalacji chłodniczych oraz stosowne certyfikaty uprawniające do 
pracy z czynnikami, wymagane ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową (z 20.04.2004 r.). 

5.4. Instalacja skroplin:   

- Instalacja skroplin ma za zadanie odprowadzanie skroplin z tacy skroplin poszczególnych jednostek we-
wnętrznych do pionów kanalizacji sanitarnej.  

- Odprowadzenie skroplin wykonać do pionów kanalizacji sanitarnej zgodnie z częścią rysunkową opracowa-
nia.  

- Włączenie instalacji skroplin do poszczególnych pionów kanalizacyjnych wykonać poprzez syfon.  

- Instalację skroplin wykonać z cienkościennych rur PVC o połączeniach klejonych. Średnice rur zgodnie z 
projektem i przedmiarem robót. Rurociągi układać nad sufitami podwieszonymi i w bruzdach ze spadkiem 
min. 0,3%. 

5.5. Sterowanie:   

Dla każdego klimatyzatora zaprojektowano sterownik przewodowy, który zapewnia :  

- funkcję włącz/wyłącz,  

- ustawienie temperatury,  

- ustawienie przepływu powietrza.  
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6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu 

Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości technicz-

ne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegó-

łowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestor-

skiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za 

realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z wymagania-

mi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Wywóz materiałów 

zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i zabezpieczające.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować w szczególności następujące badania: 

 zgodności wykonywanych prac z Dokumentacją Projektową (wykaz urządzeń instalacji klimatyzacyjnej)  

 �zgodność wykonywanych prac z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi,  zgodności 

zastosowanych materiałów i urządzeń instalacji klimatyzacji (porównanie zgodności tabliczek znamionowych 

z projektem), 

 sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych , 

 sposobu ustawienia urządzeń i elementów instalacji oraz ich zamocowania i połączeń ,  

 szczelności rurociągów i połączeń,  

 sposobu montażu i zabezpieczenia elementów ruchomych,  

 sposobu zamontowania i działania elementów automatyki, sterowania i kontroli działania klimatyzacji,  

 realizacji robót pod względem bhp i p.poż.  

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych robót z 

Dokumentacją Projektową na podstawie oględzin i pomiarów. 

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót znajdują się w części OST.00.00.  

7.2.  Jednostką obmiarową jest:  

 1mb, dla przewodów freonowych,  z zawiesiami, z izolacją, próbą szczelności  

 1mb, dla przewodów instalacji odprowadzania skroplin  

 1kpl. – Urządzenia 

8.0. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  

8.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

8.2. W ramach odbioru należy:  

 porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ( materiałów, i urządzeń) ze specyfikacją projek-

tową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, branża sanitarna; SST.02. 

 57

  sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi, 

 sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji (działanie, konserwacja, czyszczenie) 

 sprawdzenie szczelności i czystości instalacji, 

 sprawdzenie ciśnień i temperatur w obiegach czynnika chłodniczego oraz natężenia prądów pobieranych 

przez sprężarki, 

 sprawdzenie prawidłowości poziomu oleju w sprężarkach, 

 �sprawdzenie wszystkich elektrycznych elementów instalacji, kontrola obrotów wentylatorów,  sprawdzenie 

warunków zamocowania i zabezpieczenia przy eksploatacji urządzeń w ruchu (silniki, pompy, wentylatory) 

oraz zgodności ich danych deklarowanych na tabliczkach znamionowych z zaprojektowanymi, 

 sprawdzenie elementów automatycznej regulacji i sterowania wszystkimi zamontowanymi urządzeniami 

pod względem ich ilości, rozmieszczenia, zgodności z projektem i prawidłowości działania ,osiąganych para-

metrów oraz sprawdzenie kompletności każdego obwodu regulacji na podstawie schematów, 

 sprawdzenie ilości i zgodności z projektem montażu elementów zabezpieczenia p.poż., 

 sprawdzenie szczelności instalacji skroplin na wszystkich połączeniach z kształtkami i armaturą. 

 sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją tech-
niczną.  

 po wykonaniu budowy instalacji wentylacji wywiewnej, dokonaniu odbioru wykonawca obowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

 świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję odbiorową,  

 podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót sporzą-
dzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,  

 dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 

 uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

 wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

 atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

 sprawozdanie techniczne, 

 inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  

8.4. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całej instalacji 

 protokół regulacji i uruchomienia całej instalacji klimatyzacyjnej 

 protokół z przeszkolenia obsługi zespołów klimatyzacyjnych 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów. 
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8.5. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 

 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 

8.6. Celem odbioru końcowego jest: 

Ppotwierdzenie możliwości działania całej instalacji zgodnie z projektem i wymaganiami podczas próbnego 

rozruchu w warunkach różnych obciążeń przez 72 godziny.  

Czynności kontrolne mają także za zadanie stwierdzić czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidło-

wo zamontowane i działają efektywnie. Kontrola działania powinna postępować od pojedynczych urządzeń i 

części składowych instalacji , przez poszczególne układy instalacji do całej instalacji.  

Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów instalacji oraz stabilność działania insta-

lacji jako całości. 

 Pomiary kontrolne powinny potwierdzić osiągnięcie przez instalację parametrów projektowych. 

 9.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, t. II z 1988r –Instalacje sani-
tarne i przemysłowe,”    

 Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane – wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2002 roku),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). –w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności, 

 Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, 
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa   

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków-Przewody proste i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokąt-
nym - Wymiary  

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

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

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

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

 PN-B-76002:1976 Wentylacja –Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.  
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 PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków –Urządzenia wentylacyjne końcowe – badania aerodynamiczne 
przepustnic regulacyjnych i zamykających.  

 PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków –Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – właściwości mecha-
niczne.  

 11 ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące częśći składowych 
sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów.  

 PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wyko-
nanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.  

 PrEN 12236 Wentylacja budynków – podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania wytrzymałościo-
we.  

 PN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.  

 BN-65/8865-01 Wentylacja. Przepustnice wielopłaszczyznowe.  

 BN-65/8865-04 Wentylacja. Kształtki wentylacyjne blaszane.  

 BN-65/8865-05 Wentylacja. Przewody wentylacyjne blaszane.  

 BN-70/8865-33 Wentylacja. Czerpnie powietrza dachowe i ścienne.  

 BN-68/8865-32 Wentylacja. Podstawy dachowe.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL Zeszyt 5:2002r. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-02.09 - 45331000-9.  

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 
02.09.  

1.3. Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 02.09.  są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku  samorządowego ośrodka kultury w m. 
Komprachcice. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach montażowych powią-
zanych z budową projektowanej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń sali głównej. 

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego branży 
sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych producentów.  

1.4. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociągowej, według projektu budowlanego, obejmuje:   

a).  Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń sali głównej 

1.5. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST – 
02.09. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wszyst-
kich robót w zakresie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej.  

Specyfikacja SST obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót 
budowlano – montażowych instalacji wentylacji, 

Zakres obejmuje również:  

 zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  

 wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

 zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu tech- 

nologicznym,  

 określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,  

 wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

1.5. Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST.02.09: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami 
I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wyposażenie budynku powiązane z budową projektowanej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej dla 
prawidłowej wentylacji pomieszczeń sali głównej. .   

2.3. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w pro-
jekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego i 
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta. 

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych 
opracowań ponosi Wykonawca. 
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2.4. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów instalacyjnych:  

Wyroby instalacyjne powinny posiadać:  

 certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru polskich norm, euro-

pejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego uznaną za zgodną 

z wymaganiami podstawowymi, a następnie być oznaczone znakiem CE  

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta w przypadku wy-

robów podanych w wykazie Komisji Europejskiej jako mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpie-

czeństwa  

 na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonania robót instalacyjnych powinien znajdować się 

termin przydatności do stosowania  

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów instalacyjnych.  

2.5. Przyjęcie materiałów na budowie.  

Podstawę przyjęcia wyrobów instalacyjnych na budowę stanowią:  
 dokumentacja projektowa  
 dokumenty producenta 
 sprawdzenie oznaczenia wyrobów  
 sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentacją projektowo-techniczną  

Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w dokumentacji projektowej.  

Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 

zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla partii wyrobu oraz kartę katalogową wyro-

bu lub wytyczne stosowania.  

Wyroby instalacyjne mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące wymagania: 

 odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,  

 są właściwie opakowane i oznakowane  

 spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach  

 mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności  

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

Wszystkie materiały instalacyjne powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją produ-

centa oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

 Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń zamiennych o parametrach nie niższych niż wskazane w 

dokumentacji projektowej. 

2.6. Przewody wentylacyjne: 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, zgodnie z dokumentacja pro-

jektową . Materiał powinien być jednorodny, powierzchnia pokryć ochronnych powinna nie mieć ubytków, 

pęknięć, nalotów i tym podobnych wad . Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i za-

gnieceń . Wymiary przewodów powinny być zgodne z PN-EN 1505 i PN-EN 1506.Szczelność przewodów 

powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-76001. Wykonanie przewodów powinno odpowiadać wymaganiom 

PN-B-03434.Połączenia przewodów powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-76002. 

2.7. Podpory: 

Podpory powinny się charakteryzować odpowiednią wytrzymałością wynikającą z odległości podparć i sztyw-

ności kanałów wentylacyjnych montowanych z blachy stalowej ocynkowanej. Zamocowania powinny przeno-
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sić obciążenia przewodów i elementów instalacji, materiału izolacyjnego. Zamocowania muszą uwzględniać 

minimum 1,5 krotny współczynnik bezpieczeństwa. 

2.8. Izolacje cieplne: 

Do połączeń elementów izolacji termicznej i do napraw uszkodzeń należy stosować samoprzylepne folie alu-

miniowe. Elementy izolacji termicznej przewodów wentylacyjnych powinny być przeznaczone do wykonywa-

nych prac co powinno być uwidocznione w atestach materiałów. 

2.9. Otwory rewizyjne 

Czyszczenie wewnętrzne instalacji powinno być umożliwione przez zastosowanie specjalnych otworów rewi-

zyjnych w kanałach. Wykonanie otworów rewizyjnych powinno umożliwiać czyszczenie kanałów z wykorzy-

staniem dostępnej lokalnie technologii i nie powinno obniżać szczelności przewodów, własności cieplnych, 

akustycznych i przeciwpożarowych. Pokrywy otworów rewizyjnych powinny się łatwo otwierać. 

 

2.10. Urządzenia 

Urządzenia muszą być dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej i obliczeniami 

sprawdzającymi, które należy przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji . Materiały stosowane w robo-

tach zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej Urządzenia objęte rozporządzeniem Rady Mini-

strów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazy wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów 

importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub rato-

waniu życia zdrowia lub środowiska podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i ozna-

czania tym znakiem. 

3.1. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

3.3. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przy-
stosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany 
sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nad-
zoru.   

3.4. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi 
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

 Elektronarzędzia,  

 Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 

 Pompa do prób ciśnieniowych  

 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, 

4.1. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  

 Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane 
do transportu występujących w technologii robót demontażowych i montażowych instalacji wentylacji.   

 W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp ujętych 
w planie BIOZ.  

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku elementów 

instalacji, takich jak: centrala wentylacyjna, przewody wentylacyjne, czerpnie, wyrzutnie kratki wentylacyjne, 
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należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu 

wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany 

urządzeniami mechanicznymi stanowiącymi wyposażenie pomieszczenia technicznego (węzeł cieplny). 

Transport na terenie budowy musi spełniać wymagania zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

5.1. WYKONANIE ROBÓT. 

5.3. Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

5.4. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją SST –02.09 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST – 02.09, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej dla prawidłowej wentylacji pomieszczeń sali głównej budynku 
samorządowego ośrodka kultury w m. Komprachcice. 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z projektowaną budową 
instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej, niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu 
budowlanego, branży sanitarnej – w budynku.  

Dla zapewnienia skutecznej wentylacji pomieszczenia sali głównej została zaprojektowana wentylacja me-

chaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperacją w okresie zimowym. Centrala nawiewno-wywiewna uzdatnia 

powietrze w ilości przewidzianej ze względów higieniczno-sanitarnych ( 20m3/h/os.). Pozostałe zapotrzebo-

wanie na ciepło i chłód będzie zapewniać system klimatyzacji oparty na pompach ciepła (wg oddzielnej części 

specyfikacji). Praca układu wentylacyjnego będzie miała charakter okresowy związany z użytkowaniem sali w 

przypadku : konferencji, przedstawień itp. Łączna ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego do-z po-

mieszczenia wynosi  V=3000m3 /h. Dla potrzeb zasilania instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej zapro-

jektowana została centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z rekuperacją, grzaniem i chłodzeniem o wy-

dajności (nawiew i wywiew) V=3000 m3 /h , typu VS-30-R-PHC, produkcji firmy VTS . Centrala wentylacyjna 

wyposażona jest w m.in. : wymiennik krzyżowy ; dwa wentylatory nawiewno-wywiewne o mocy silników 2x 

1,50kW; I-5,5A; U3~400V; dwa filtry kieszeniowe EU4 ;jedną nagrzewnicę/chłodnicę freonową typu VS 30 

DXH 3-1 o mocy grzewczej ~21,00 kW/ chłodniczej ~15,00 kW, pełną regulację nadążną (regulacja temp. 

powietrza nawiewanego) wraz z osprzętem. W pomieszczeniach sali głównej przewidziano nawiewniki i wy-

wiewniki typu NWCA i PSW firmy Flakt Woods . Nagrzewnicę/chłodnicę freonową zasilać będzie jednostka 

zewnętrzna AM200KXVAGH/EU, czynnik chłodniczy freon R410A.  

Jako przewody o przekroju prostokątnym należy stosować kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowa-

nej. Jako przewody o przekroju okrągłym należy stosować przewody z blachy stalowej ocynkowanej typu 

Spiro. Kanały wentylacyjne o przekroju okrągłym należy łączyć za pomocą systemowych muf lub nypli z sys-

temowymi uszczelkami gumowymi zapewniając im należytą szczelność połączeń . Kanały wentylacyjne o 

przekroju okrągłym należy montować pod stropem, w przestrzeni między istniejącymi „podciągami” w strefie 

tzw. „sufitu podwieszonego” za pomocą uchwytów do podwieszania (tzw. regulowana wysokość zawie-

sia).Zamocowania przewodów wentylacyjnych do elementów budowlanych powinny być wykonane z materia-

łów niepalnych zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wy-

magany dla klasy odporności ogniowej przewodu. Połączenia kanałów wentylacyjnych należy wykonać za 

pośrednictwem giętkiej aluminiowej rury wentylacyjnej izolowanej termicznie 30mm tzw. alu-flex (wykonanie 

wyłącznie 2-ściankowe izolowane fabrycznie) . Po zakończeniu montażu kanałów wentylacyjnych i urucho-

mieniu centrali wentylacyjnej należy wyregulować ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszcze-

gólnych elementów nawiewno-wywiewnych do wartości obliczeniowych podanych na rzucie wentylacji . Regu-

lacji powietrza nawiewanego-wywiewanego należy dokonywać poprzez regulacje przepustnic nastawczych 

zamontowanych w komorach wyrównawczych. Przewody wentylacyjne na całej długości od centrali wentyla-

cyjnej do elementów nawiewnych i wywiewnych należy zaizolować dodatkowo lamel matą (wełna mineralna z 

folią aluminiową) dla zapewnienia dodatkowej izolacji termicznej i dodatkowej izolacji akustycznej przewodów 
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wentylacyjnych (przewody nawiewne i wywiewne prowadzone są w „wentylowanym pomieszczeniu”).Grubość 

dodatkowej izolacji przewodów wentylacyjnych minimum 4,0cm . Po sprawdzeniu skuteczności działania wen-

tylacji można ją przekazać do użytkowania.  

5.5. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych. 

 Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowia-

dać warunkom stosowania w instalacjach 

 Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwo-

ściom blachy stalowej ocynkowanej.  

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

ochronnych. 

 Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpo-

wiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.  

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

lub wymiany.  

 Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatko-

wych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.  

 Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.  

 Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownic-

twie. 

5.6. Wykonanie przewodów  

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

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

i tym podobnych wad.  

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

EN1505iPN-EN1506.  

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

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

03434.  

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

5.7. Montaż przewodów 

 Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej 

szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna 

wynosić co najmniej100mm. 

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

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

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

właściwościach.  

 Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób 

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

izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia od-

porność na przenikanie wilgoci. 

 Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mecha-

nicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabez-

pieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

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

zamontowania. 

 Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji bu-

dowlanej w miejscu zamocowania. 

 Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzyma-

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

aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.  

 Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z cięża-

rów: a) przewodów; b) materiału izolacyjnego; c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamon-

towanych w sieci przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.; d) elementów składowych podpór lub podwie-

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

konserwacji. 

 Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza 

transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 

 Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

 Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeń-

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

 Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciąże-

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

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

wych. 

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

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

obciążenia. 

 Podpory i podwieszenia w obrębie centrali oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań po-

winny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolato-

rów.  

5.8. Wentylatory 

 Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstruk-

cję budynku oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 

 Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otwo-

rów wentylatora. 

 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.  
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 Podczas montażu wentylatora należy zapewnić: - odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od 

konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; - równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; 

 Wentylatory tłoczące (zasysające powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieć otwory wlotowe zabezpie-

czone siatką.  

5.9. Filtry powietrza 

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

wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. 

 Filtry mogą być: – mocowane w przegrodzie, – zamontowane sieci przewodów. 

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

wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 

 Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr.  

 Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu „brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczać je 

przed zabrudzeniem. 

5.10. Nawiewniki, wywiewniki.  

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

przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

 Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne 

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

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

 Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą 

trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 

 W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów ela-

stycznych nie należy: - zgniatać tych przewodów, - stosować przewodów dłuższych niż 4 m. 

  Jeśli umożliwiają to warunki budowlane: – długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, dopro-

wadzającego powietrze do nawiewnika powinna wynosić: L > 3D; – przesunięcie (s) osi nawiewnika w sto-

sunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony jest przewód o średnicy D, doprowadzający 

powietrze do nawiewnika powinno wynosić: s < L/8. 

 Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację 

oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 

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

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

otwartej. 

5.11. Czerpnie i wyrzutnie 

 Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 

atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych lub zintegrowanej czerpnio-wyrzutni , 

itp.  

 Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się 

drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
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 Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przej-

ścia przez dach. 

5.12. Przepustnice 

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

ment umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy napędu prze-

pustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy in-

stalacji. 

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

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

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

klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. 

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

-EN 1751 

5.13. Tłumiki hałasu 

 Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawie-

rającym: – kierunek przepływu powietrza, – wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra ↑ ).  

 W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w pom. centrali wentylacyjnej) tłumiki należy 

montować w przewodach wentylacyjnych jak najbliżej przegrody akustycznej (ściana, strop) oddzielającej to 

pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego. Odcinek przewodu pomiędzy tłumikiem a przegrodą powinien 

być zaizolowany akustycznie. 

 Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 

 

6.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.3. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości technicz-
ne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegó-
łowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania z założeniami Dokumentacji 
Projektowej. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami Inspektora nadzoru.  

 kontrola zastosowanych materiałów 

 kontrola wykonania poszczególnych etapów - roboty te powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy 

 sprawdzenie kompletności wykonanych robót 

 bez zgody Inspektora nadzoru potwierdzonej wpisem w dzienniku budowy nie można rozpoczynać 
kolejnych etapów robót  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami podanymi powyżej, a 
w szczególności z wymaganiami norm przedmiotowych: 
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 w odniesieniu do robót zanikających (kontrola międzyoperacyjna) podczas wykonywania robót 

 w odniesieniu do wentylacji po zakończeniu robót. Kontrola końcowa polega na sprawdzeniu zgodności 
ich wykonania z projektem oraz wymaganiami podanymi powyżej. Uznaje się, że badania dały wynik 
pozytywny, jeżeli wszystkie sprawdzone właściwości instalacji wentylacyjnej są zgodne z wymaganiami 
podanymi powyżej lub wymaganiami aprobat technicznych, albo wymaganiami norm przedmiotowych 

7.3. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót znajdują się w części OST.00.00.  

Jednostką obmiaru robót jest m2/szt./kpl. Ilość jednostek obmiarowych określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8.0. ODBIÓR ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót znajdują się w części OST.00.00. Wymagania ogólne.  

Odbiór robót wykonać w opraciu o wymagania PN EN 12599: 2002 Poszczególne etapy robót powinny być 

odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem w dzienniku budowy. 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik.  

Podstawą do odbioru robót instalacyjnych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 

projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

8.1. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac  

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

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

cymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić 

następujące działania: 

 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; 

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

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

 Sprawdzenie czystości instalacji 

 Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.  

W szczególności należy wykonać następujące badania: 

 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;  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, branża sanitarna; SST.02. 

 70

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. 

 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; u lub do tyłu; 

 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;  

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe na lub w wymienniku ciepła.  

 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) Sprawdzenie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia i prawidłowości po-

ziomu płynu pomiarowego;  

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

f) Sprawdzenie czystości filtra. 

 Badanie czerpni powietrza  

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

 Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych  

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

a) Sprawdzenie warunków zainstalowania;  

b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat;  

c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 

 Badanie sieci przewodów  

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

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

 Badanie komory mieszania, komory rozprężnej, nagrzewnicy wtórnej itp.  

Sprawdzenie wyrywkowe zgodności z danymi projektowymi. 

 Badanie nawiewników i wywiewników  

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

 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;  

 Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych  

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

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

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

d) Liczba użytkowników;  

e) Czas działania;  

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

g) Inne źródła emisji (jeśli występują);  

h) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych;  

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

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

k) Klasa filtrów  

l) Klasa zanieczyszczeń powietrza (podstawa do pomiarów);  

m) Sumaryczna moc cieplna, chłodnicza i elektryczna;  

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

o) Wymagana jakość wody zasilającej;  

p) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;  

q) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 
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 Wykaz dokumentów inwentarzowych  

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;  

b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej;  

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

oprzewodowania odbiorników);  

d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników;  

e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów (w tym 

certyfikaty bezpieczeństwa);  

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

 Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji  

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

instalacji wentylacyjnych w budynku;  

b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;  

c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;  

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

atacji  

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

ce, regulatory, styczniki, wyłączniki);  

f) Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 

8.2. Kontrola działania  

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z 

wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wy-

mienniki ciepła, itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie.  

 Prace wstępne  

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:  

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

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych; 

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacyj-

nych;  

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;  

e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to konieczne, ustawienie kie-

runku wypływu powietrza z nawiewników;  

f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;  

g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego;  

h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;  

i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z uwzględnieniem 

wymaganych parametrów eksploatacyjnych;  

j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;  

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

l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.  
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 Procedura prac 

 

Wymagania ogólne  

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instala-

cji, przez poszczególne układy instalacji ,do całych instalacji. Poszczególne części składowe i układy instalacji 

powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy (np. ogrzewanie/chłodzenie, użytkowa-

nie/nieużytkowanie pomieszczeń, częściowa i pełna wydajność, stany alarmowe itp.). Powyższe powinno 

uwzględniać blokady i współdziałanie różnych układów regulacji, jak również sekwencje regulacji i symulację 

nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany układ regulacji lub występuje określona odpowiedź 

układu regulacji. Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. 

Nie jest wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. 

W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również obserwować zależność 

między sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. Działanie regulatora sprawdza się przez kilka-

krotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten 

regulator. Jeśli badanie to wykaże usterkę, należy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora. Należy obserwo-

wać stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfika-

cji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji.  

 

Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych  

a) Kierunek obrotów wentylatorów;  

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

c) Działanie wyłącznika;  

d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;  

e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego;  

f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;  

g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;  

h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

Kontrola działania filtrów powietrza  

Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 

Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych  

Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 

Kontrola działania klap pożarowych  

a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego;  

b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 

Kontrola działania sieci przewodów  

a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chłodzenia i nawilżania po-

wietrza;  

b) Dostępność do sieci przewodów. 

Kontrola działania komory mieszającej, komory rozprężnej itp.  

Działanie regulacyjne i kontrolne. 

Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu  

a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników;  

b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji powietrza 

w poszczególnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach określonych w projekcie lub umo-

wie). 

Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych  

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploatacyjnych 

przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności:  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, branża sanitarna; SST.02. 

 74

a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej;  

b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej;  

c) Działania włącznika rozruchowego;  

d) Działania przeciwzamrożeniowego;  

e) Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);  

f) Działania regulacji strumienia powietrza;  

g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła;  

h) Współdziałania z instalacjami ochrony przeciwpożarowej. 

8.3. Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą instalacji  

W związku z odbiorem instalacji umowa między inwestorem, a wykonawcą instalacji powinna zawierać nastę-

pujące ustalenia:  

a) Odniesienie do warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz określenie za-

kresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak również ewentualne odstępstwa i 

zmiany;  

b) Określenie odpowiedzialności za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z opra-

cowaniem protokołu z badań;  

c) Parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób użytkowania budynku);  

d) Warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z uzasadnionych przyczyn ( np. 

warunki pogodowe, brak użytkowania pomieszczeń);  

e) Zakres ilościowy (poziom) prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi  

f) Niezbędne działania w przypadku nieodpowiednich wyników badań (np. powtórzenie badań po naprawie 

instalacji).  

Umowa na wykonanie instalacji powinna określać rodzaj i liczbę urządzeń, które powinny być zamontowane 

(np. przez powołanie się na projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie kompletności instalacji powinno być 

przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urządzeń i ich wymagań technicznych (specyfi-

kacji urządzeń i elementów instalacji). Jeśli wymagania techniczne poszczególnych urządzeń są przedmiotem 

umowy, zestawienie to powinno odpowiadać tym wymaganiom 

 

 9.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-01411:1999 WENTYLACJA I KLIMATYZACJA . TERMINOLOGIA  

 PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej –Określanie parametrów filtracyj-
nych  

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

 PN-EN 13182:2004 WENTYLACJA BUDYNKÓW . WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYRZĄDÓW DO 
POMIARU PRĘDKOŚCI W WENTYLOWANYCH POMIESZCZENIACH  

 PN-B-03434:1999 WENTYLACJA. PRZEWODY WENTYLACYJNE. PODSTAWOWE WYMAGANIA I 
BADANIA.  

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

 PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Właściwości mecha-
niczne  
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 PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów – Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym 
do wentylacji ogólnej  

 PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków -- Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych -- Wy-
magania wytrzymałościowe  

 PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wytrzymałość i szczelność przewodów z 
blachy o przekroju kołowym  

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

  PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  

 PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymiary i wymagania mechaniczne doty-
czące przewodów giętkich  

 PN-EN 13465:2004 (U) Wentylacja budynków -- Metody obliczeniowe do określenia przepływów powietrza 
w pomieszczeniach  

 PN-EN 13779:2005 (U) Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagania dotyczące właściwości in-
stalacji wentylacji i klimatyzacji  

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

 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły Wymagania techniczne i 
badania przy odbiorze  

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

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

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych, COBRTI INSTAL Warszawa 
2002BN-68/8865-32 Wentylacja. Podstawy dachowe.  
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-02.10 - 45331000-9.  

1.4. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 
02.10.  

1.5. Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 02.10.  są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  instalacji wentylacji wywiewnej w budynku samorządowego ośrodka kultury w m. Komprachcice 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach montażowych powią-
zanych z budową projektowanej instalacji wentylacji wywiewnej pomieszczeń węzłów sanitarnych i pom. biu-
rowych. 

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego branży 
sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych producentów.  

1.6. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociągowej, według projektu budowlanego, obejmuje:   

a).  Instalacja wentylacji wywiewnej,  

1.7. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST – 
02.10. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wszyst-
kich robót w zakresie instalacji wentylacji wywiewnej.  

Specyfikacja SST obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót 
budowlano – montażowych instalacji wentylacji wywiewnej, 

Zakres obejmuje również:  

 zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  

 wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

 zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu tech- 

nologicznym,  

 określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,  

 wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

1.6. Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST.02.10: 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumenta-
cją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadec-
twami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

       Wyposażenie budynku powiązane z budową projektowanej instalacji wentylacji wywiewnej dla prawidło-
wej wentylacji pomieszczeń i usuwania nadmiaru wilgoci w pomieszczeniach węzłów sanitarnych i pom. biu-
rowych .   

 Przewody instalacji wentylacji wywiewnej wykonać jako przewody Spiro w izolacji z wełny mineralnej 

 Przewody wentylacyjne łączyć z pozostałymi elementami instalacji za pomocą blachowkrętów i taśmy  

aluminiowej zbrojonej 

 Odcinki rur mocować uchwytami systemowymi z wkładką gumową przykręcanymi do ścian,  

 Wentylatory wywiewne osadzić trwale w płaszczyźnie sufitu podwieszanego lub w ścianie 
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 W oknach zamontować nawiewniki ciśnieniowe lub nawietrzaki 

 Klapę ppoż. zamontować zgodnie z wytycznymi producenta 

2.11. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w pro-
jekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego i 
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta. 

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych 
opracowań ponosi Wykonawca. 

2.12. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące, nowe 
materiały:  

 Wentylatory wywiewne Venture Industries typ SILENT 100, 200, 300  

 Nawietrzaki ścienne DARCO NOG150 

 Nawiewniki ciśnieniowe w oknach HELIOS ALEF 45 – wydatek  40 m3/h 

 Klapa ppoż. typ KTM 160 f. Smay 

 Anemostat nawiewny fi 160 

 Kratka nawiewna fi 160 

 Kanał wentylacyjny typu Spiro w izolacji z wełny mineralnej fi 160 mm  

 Kształtki wentylacyjne stalowe 

2.13. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty technicz-
ne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcep-
tację Inspektora. 

3.2. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

3.5. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przy-
stosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany 
sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nad-
zoru.   

3.6. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi 
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

 Elektronarzędzia,  

 Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 

 Pompa do prób ciśnieniowych  

 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, 

4.2. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  

 Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane 
do transportu występujących w technologii robót demontażowych i montażowych instalacji wentylacji.   

 W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp ujętych 
w planie BIOZ.  
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5.2. WYKONANIE ROBÓT. 

5.14. Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 

5.15. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją SST –02.10 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST – 02.09, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  instalacji wentylacji wywiewnej w pom. sanitarnych i biurowych budynku samorządowego ośrodka 
kultury w m. Komprachcice. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych 
powiązanych z projektowaną budową instalacji wentylacji wywiewnej, niezbędny zakres dla wykonania robót 
montażowych wg projektu budowlanego, branży sanitarnej – w budynku.  

Roboty montażowe instalacji wentylacji wywiewnej wykonać zgodnie z projektem budowlanym -
wykonawczym:  

5.6. Montaż przewodów wentylacyjnych:   

 Podwieszane do konstrukcji budowlanych za pomocą typowego systemu montażu przewodów wentylacyj-
nych typu Spiro. 

 Przewody typu Spiro w izolacji z wełny mineralnej 

 Przewody wentylacji wywiewnej połączyć z wentylatorami, kształtkami oraz pionem wywiewnym w sposób 
trwały i szczelny 

6.4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.5. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości technicz-
ne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegó-
łowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za 
realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z wymagania-
mi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Wywóz materiałów 
zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i zabezpieczające.  

 Pomiary wydajności poszczególnych wentylatorów 

 Sprawdzenie trwałości montażu poszczególnych elementów instalacji 

 Sprawdzenie prawidłowości przepływu powietrza w pomieszczeniu 

 Sprawdzenie prawidłowości przepływu powietrza w instalacji wentylacji wywiewnej 

 Sprawdzenie prawidłowości załączania i wyłączania wentylatorów sterowanych wyłącznikiem czasowym,  

higrostatem oraz włącznikiem światła wraz z regulacją nastaw 

7.4. OBMIAR ROBÓT. 

7.5. Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót znajdują się w części OST.00.00.  

7.6.  Jednostką obmiarową jest:  

 1mb, dla przewodów wentylacyjnych Spiro 
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 1szt – wentylatory wywiewne 

 1szt – Trójniki wentylacyjne 

 1szt – Przebicia w trzonie wentylacyjnym  

 

8.2. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  

8.3. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

8.3. W ramach odbioru należy:  

 Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją tech-
niczną.  

 Po wykonaniu budowy instalacji wentylacji wywiewnej, dokonaniu odbioru wykonawca obowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

 Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję odbiorową,  

 Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót spo-
rządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,  

 Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 

 Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

 Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

 Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

 Sprawozdanie techniczne, 

 Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  

 9.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, t. II z 1988r –Instalacje sani-
tarne i przemysłowe,”    

 Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane – wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2002 roku),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). –w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności, 

 Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, 
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa   
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 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków-Przewody proste i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokąt-
nym - Wymiary  

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

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

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

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

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

 PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków –Urządzenia wentylacyjne końcowe – badania aerodynamiczne 
przepustnic regulacyjnych i zamykających.  

 PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków –Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – właściwości mecha-
niczne.  

 11 ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące częśći składowych 
sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów.  

 PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wyko-
nanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.  

 PrEN 12236 Wentylacja budynków – podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania wytrzymałościo-
we.  

 PN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.  

 BN-65/8865-01 Wentylacja. Przepustnice wielopłaszczyznowe.  

 BN-65/8865-04 Wentylacja. Kształtki wentylacyjne blaszane.  

 BN-65/8865-05 Wentylacja. Przewody wentylacyjne blaszane.  

 BN-70/8865-33 Wentylacja. Czerpnie powietrza dachowe i ścienne.  

 BN-68/8865-32 Wentylacja. Podstawy dachowe.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL Zeszyt 5:2002r. 

 


