SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
CZĘŚĆ INSTALACJE SANITARNE
KOD CPV:
GRUPY ROBÓT:
45000000-7 - Roboty budowlane
KLASY ROBÓT:
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
KATEGORIE ROBÓT:
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
- 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

WYMAGANIA OGÓLNE ST-00
1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz kotłowni gazowej w
Nasielskim Ośrodku Kultury przy ul. Kościuszki 12 w Nasielsku.
1.2.

Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań technicznych, określających
warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem:
przetargowym, określającym zakres czynności i robót umożliwiającym prawidłowe ustalenie
ceny przy opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczącego w przetargu, umownym,
stanowiącym załącznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej
przez zamawiającego i wykonawcę (oferenta, który wygrał przetarg), wykonawczym,
obowiązującym z innymi dokumentami wykonawcę i nadzór zamawiającego przy
wykonywaniu, kontroli i odbiorze robót.
1.3.

Zakres robót objęty specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dla instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz
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kotłowni gazowej w Nasielskim Ośrodku Kultury przy ul. Kościuszki 12 w Nasielsku
obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót instalacji sanitarnych:
SST-01 Instalacja wentylacji i klimatyzacji
SST-02 Instalacja kotłowni gazowej i ciepła technologicznego
są zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
1.4.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania inwentaryzacji powykonawczej robót. Trasy
robót zanikowych instalacji (przewodów, kanałów), muszą być zinwentaryzowane przez
Wykonawcę w dokumentacji powykonawczej i przekazane użytkownikowi (obiektu).
Przekazaniu wykonanej instalacji do użytkowania musi towarzyszyć:
-

zapewnienie prawidłowego rozruchu;

-

zapewnienie stałego, odpowiednio przeszkolonego nadzoru nad eksploatacją urządzeń

instalacji;
-

opracowanie Instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji

wewnętrznych;
-

eksploatować i konserwować urządzenia i instalacje zgodnie z Instrukcją.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją jak również poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
specyfikacji technicznej.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią podstawę do wykonania przedmiotu
zamówienia. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów
obowiązuje kolejność ich ważności: 1. Projekt, 2 Specyfikacja, 3 Inne dokumenty.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uchybień w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić inspektora nadzoru.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z projektem i
specyfikacją techniczną,
W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i będą miały
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Wykonawca musi zabezpieczyć teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót i bezpieczeństwa zarówno dla pracowników jak i użytkowników przestrzeni
publicznej. Zabezpieczone zostaną wszystkie wyjścia z budynku i terenu budowy jak również
część chodnika od strony ulic ogólnodostępnych. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie
podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę umowną.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy
dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji robót albo przez personel
wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych przepisów dotyczących BHP.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.
Wykonawca będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody
zlokalizowanych na terenie inwestycji,
Ekipy wykonawcy będą mogły przebywać na terenie posesji przez wszystkie robocze dni
tygodnia w godzinach uzgodnionych z zarządcą budynku.
Transport z wykorzystaniem podwórka będzie mógł się odbywać w godzinach uzgodnionych
z zarządcą obiektu.
Na terenie nieruchomości użytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecza
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socjalnego budowy, biura kierownika budowy i składowania materiałów.
1.6.

Nazwy i kody

KOD CPV:
GRUPY ROBÓT:
45000000-7 - Roboty budowlane
KLASY ROBÓT:
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
KATEGORIE ROBÓT:
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
- 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
1.7.

OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe używane w niniejszym opracowaniu są podstawowymi pojęciami i
terminami budowlanymi używanymi powszechnie w języku technicznym, Prawie
Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach Ośrodka Wdrożeń EkonomicznoOrganizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o. „Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót budowlanych”, a w szczególności ilekroć jest mowa o:
budynku — należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
budowie — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a takie odbudową, rozbudową, nadbudową obiektu budowlanego
robotach budowlanych — należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
urządzeniach

budowlanych

—

należy przez

to rozumieć urządzenia techniczne

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
terenie budowy — należy przez to rozumieć przestrzeń w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
4
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końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu — także dziennik
montażu.
dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej — należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
właściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
właściwości.
wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym
integralną część użytkową.
obszarze oddziaływania obiektu — należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane

z

tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
opłacie — należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
drodze tymczasowej (montażowej) — należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich
wykonywania przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
dzienniku budowy — należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu

robót

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez
Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną
budowę.
rejestrze obmiarów — należy przez to rozumieć — akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
5
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budowlanego.
materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne wytwarzano jak
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodności — należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone — z
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.
przedmiarze robót — należy

przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do

wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
części obiektu lub etapie wykonania — należy przez to rozumieć część obiektu
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych możliwą
do odebrania i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1.

Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca

przedstawi

szczegółowe

informacje

dotyczące

proponowanego

źródła

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji
technicznej w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których
mowa w specyfikacjach technicznych.
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2.2.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą

raporty z badań terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy.
2.3.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich jakość zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt. Każdy rodzaj Robót, w którym zostaną
zastosowane

materiały

nie

posiadające

świadectw potwierdzających ich odpowiednią

jakość, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie
zapłaceniem.
2.4.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one i
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych przez Inspektora nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
Teren przeznaczony na składowanie materiałów ma być wydzielony i wyraźnie oznakowany.
Sposób składowania nie może powodować pogorszenia się jakości magazynowanych
materiałów. Dostęp do materiałów musi być ograniczony tylko do osób bezpośrednio
wykonujących prace montażowe zgodne z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją
techniczną.
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2.5.

Wariantowe zastosowanie materiałów

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość
zastosowania różnych materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.
3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być
zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska,
przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy
przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące
zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.
4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji
Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie
przewidzianym umową.
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5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz
poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
Wykonawcę

w

prowadzeniu

Robót

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor,

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.
Zakres świadczeń wykonawcy robót instalacji obejmuje:
-

opracowanie

ewentualnych

niezbędnych

do

realizacji

robót

szczegółowych

rysunków (detali instalacyjnych i rysunków warsztatowych) i specyfikacji
-

kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbędnych do wykonania
instalacji urządzeń i materiałów

-

wykonanie instalacji wraz z montażem wszystkich urządzeń, uruchomieniem i
regulacją oraz przeprowadzeniem niezbędnych prób i pomiarów

-

dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do odbioru robót, w tym w
szczególności dokumentacji powykonawczej, protokołów badań, pomiarów i
odbiorów częściowych, świadectw jakościowych i atestów na zastosowane
materiały i urządzenia, instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych

Niezależnie od wymagań przedstawionych w niniejszym opracowaniu zastosowane
rozwiązania techniczne, materiały i urządzenia oraz wykonawstwo robót muszą być zgodne z
postanowieniami

obowiązujących

przepisów,

Polskich

Norm

wprowadzonych

do

obowiązkowego stosowania, ogólnych warunków wykonania i odbioru robót oraz sztuki
zawodowej.
6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
6.1.

Program zapewniania jakości robót

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienie jakości, w którym przedstawi on zamierzony
9
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sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
Program ten powinien zawierać:
- Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczególnych prac
- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- 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 i sterowania jakością wykonywanych
robót,
- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (odpowiednie laboratorium),
- Sposób oraz formę gromadzonych wyników badań i proponowany sposób przekazywania
ich inspektorowi nadzoru
- Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
- Sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja
i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2.

Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając w to personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
6.3.

Badania i pomiary

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Wszystkie badania i
pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
10
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rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie
pisemnie przedstawiony inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.4.

Raporty z badań

Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych wzorów przez niego zaaprobowanych.
6.5.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia jedynie te wyroby i materiały, które:
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z
1998r. (Dz.U. 99/98)
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
a) Polską Normą,
b) Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji
technicznej,
- znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.
U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.
6.6.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym wykonawcę i
zamawiającego w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
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każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w
jednostkach przyjętych w kosztorysie.
Dokumenty laboratoryjne – dzienniki, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i w związku z powyższym powinny być
udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.
Pozostałe dokumenty:
-

protokoły przekazania terenu budowy,

-

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

-

protokoły odbioru robót,

-

protokoły z narad i ustaleń,

-

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
na podstawie wytycznych BIOZ zawartych w części opisowej dokumentacji technicznej,
7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wydruki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNRach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać
akceptację Zamawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacyjne lub świadectwa wzorcowania.
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8. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT
Rodzaje odbiorów robót:
W zależności od ustaleń specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi cząstkowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi
ustaleniami.
Odbiór częściowy:
Odbiór cząstkowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiór ostateczny (końcowy):
Zasady odbioru ostatecznego robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
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mowa w punkcie „Dokumenty do odbioru ostatecznego”.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, a
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W

przypadkach

nie

wykonania

wyznaczonych

robót

poprawkowych

lub

robót

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest

protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginał).
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze
specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości (PZJ),
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacją techniczną i programem zabezpieczenia jakości
(PZJ),
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
14

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w
punkcie ,,Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w
dokumentach umownych.
Warunki płatności - podstawą płatności jest cena umowna ryczałtowa zgodnie z zawarta
umową.
10. PRZEPISY OGÓLNE
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą
miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane
bezpieczny sposób,

ściśle

w zgodzie

z Polskimi Normami

(PN) i

w

przepisami

obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm
krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem

prac

objętych

Umową

i

stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i
wymaganiami tych norm.
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Dopuszcza się rozwiązania, które są równoważne do rozwiązań w opisanych normach
zgodnie z art. 30 ust. 4 Prawo zamówień publicznych.
• Ustawa o zamówieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r., poz.
773, art. 17 ust. 1),
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami.
• Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków bhp podczas
wykonywania robót budowlanych
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01
INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
KOD CPV:
GRUPY ROBÓT:
45000000-7 - Roboty budowlane
KLASY ROBÓT:
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
KATEGORIE ROBÓT:
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
- 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych instalacji wentylacji i klimatyzacji w Nasielskim Ośrodku
Kultury przy ul. Kościuszki 12 w Nasielsku.
1.2.

Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań technicznych, określających
warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem:
przetargowym, określającym zakres czynności i robót umożliwiającym prawidłowe ustalenie
ceny przy opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczącego w przetargu, umownym,
stanowiącym załącznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej
przez zamawiającego i wykonawcę (oferenta, który wygrał przetarg), wykonawczym,
obowiązującym z innymi dokumentami wykonawcę i nadzór zamawiającego przy
wykonywaniu, kontroli i odbiorze robót.
1.3.

Zakres robót objęty specyfikacją techniczną

Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją techniczną jest zgodny z opisem i obejmuje:
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Prace demontażowe:
• Demontaż wentylatora kanałowego
• Demontaż wywietrzaków dachowych
• Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, prostokątne i okrągłe
• Demontaż kratek wentylacyjnych
Montaż przewodów instalacji wentylacji:
• Przewody wentylacyjne z płyt Climaver A2 Black
• Przewody wentylacyjne z blachy stalowej
• Jednowarstwowa izolacja matami z wełny mineralnej
Montaż elementów instalacji wentylacji:
• Czerpnia i wyrzutnia ścienna prostokątna typ A
• Wyrzutnia ścienna okrągła
• Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe
• Filtr kanałowy
• Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne
• Kratki wentylacyjne typ A lub N z przepustnicą
• Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A
• Klapa ppoż. prostokątna wyzwalana ręcznie
Montaż urządzeń wentylacyjnych:
• Montaż cantrali nawiewno - wywiewnej VERSO-R-30-SL-H-PM f-my Komfovent
• Montaż i uruchomienie automatyki dla centrali nawiewno-wywiewnej
• Wentylatory kanałowe
• Nagrzewnica kanałowa DH-250-30 wraz z automatyką i uruchomieniem
• Agregat freonowy do chłodnicy AlpicAir agregat VRF Slim 22,4 / 24,0 kW
• Instalacja linii freonowej czynnika chłodniczego R410A - Cu
• Napełnienie instalacji R410A
• Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych R410A
• Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu R410A
• Instalacja skroplinowa z instalacji klimatyzacyjnej
• Regulacja i rozruch instalacji wentylacji
Montaż urządzeń klimatyzacyjnych:
• Agregat freonowy instalacji klimatyzacyjnej ARUN120LSS0
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• Parownik ścienny systemu ARNU24GSCL2
• Parownik ścienny systemu ARNU18GSCL2
• Parownik ścienny systemu P24EL.NS2 + skraplacz P24EL.UUE
• Instalacja linii freonowej czynnika chłodniczego R410A - Cu
• Rozdzielacz linii freonowej
• Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych R410A
• Napełnienie instalacji R410A
• Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu R410A
• Instalacja skroplinowa z instalacji klimatyzacyjnej
• Regulacja i rozruch instalacji klimatyzacji
Roboty budowlane:
• Przebicie otworów
• Izolacje masami ppoż. przejść przez kanały wentylacyjne przez strefy pożarowe
• Uszczelnienie przejść przez ściany i stropy
• Wykonanie konstrukcji BIG-FOOT na urządzenia i kanały na dachu
• Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
• Wywiezienie gruzu spryzmowanego i zdemontowanej izolacji
MATERIAŁY
Instalacja wentylacji:
Do wykonania robót określonych w punkcie przewiduje się zastosowanie następujących
materiałów:
-

przewody wentylacyjne z blachy stalowej prostokątne i kołowe.

-

przewody wentylacyjne typu Climaver BLACK

-

izolacja na przewody

-

czerpnie i wyrzutnie ścienne

-

tłumiki akustyczne

-

kratki wentylacyjne

-

przepustnice i króćce przyłączeniowe

-

klapy ppoż. prostokątne

-

centrala nawiewno – wywiewna VERSO-R-30-SL-H-PM wraz z automatyką

-

wentylatory kanałowe

-

nagrzewnica kanałowa wraz z automatyką
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-

filtry kanałowe

-

uszczelki gumowe do połączeń przewodów wentylacyjnych

-

zawiesia i mocowanie przewodów musi być z użyciem wkładek akustycznych.

Wykonawca
projektową

zobowiązany
oraz

jest

do

realizacji

robót

zgodnie

z

dokumentacją

do zachowania określonych materiałów, producentów, typów urządzeń

oraz rozwiązań projektowych. Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi
przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowiązkowego
stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym
Projekcie

Wykonawczym,

„Warunkami

budowlano-montażowych. tom

II.

technicznymi

wykonania

i odbioru

i

robót

Instalacje sanitarne i przemysłowe rozdział 10

odnoszącymi się do poszczególnych robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Instalacja klimatyzacji:
Instalacja wykonana będzie z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. Dostarczone na
budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury i kształtki muszą
posiadać atest huty oraz świadectwo odbioru jakościowego przez Ośrodek Badań Jakości
Wyrobów Hutniczych.
Jako elementy chłodzące instalacji należy zastosować klimatyzator ścienny wyposażone w
pilot sterujący z jednostką zewnętrzną.
Izolację

ciepłochronną

wykonać

z otulin

spienionego kauczuku syntetycznego grub. 9 mm. Otuliny

muszą

techniczną

rurociągów

o dopuszczeniu

do

należy

termoizolacyjnych ze
posiadać

aprobatę

stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
2. SPRZĘT
Do wykonania robót związanych z wykonaniem wentylacji i klimatyzacji przewiduje się
wykorzystanie następującego sprzętu robót zgodnie z technologią. Sprzęt stosowany do
robót instalacji wentylacji i klimatyzacji powinien być sprawny i zaakceptowany przez
służby techniczne Inwestora. Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być
wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające
uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być
uruchomione

dopiero

po

uprzednim

ostrzeżeniu

osób

znajdujących

się w ich

bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego
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muszą spełniać wymagania bhp i ppoż.
3. TRANSPORT
Instalacja wentylacji:
Pakowanie przewodów:
-

indywidualnie w papier pakunkowy lub folię zabezpieczającą

-

przy zamówieniu różnych średnic przewodów, rury nie izolowane można pakować

teleskopowo
Oznakowanie przewodów elastycznych:
-

znak wytwórcy,

-

średnica nominalna,

-

rodzaj materiału,

-

znak dopuszczenia.

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Bezwzględne jest
stosowanie się

do

wytycznych producentów

dotyczących

warunków transportu,

załadunku, rozładunku oraz składowania. Podczas rozładunku elementów instalacji należy
zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o
zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny.
Transport

na

terenie

budowy

musi

spełniać wymagania zawarte w części ogólnej

specyfikacji technicznej.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie

materiałów

musi

się odbywać

na

zasadach

i

w

warunkach

odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed
dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny
być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają
opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem:
-

śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego,

-

farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach

stalowych,
-

kratek wentylacyjnych itp. wymagających opakowań kartonowych, aparatury

kontrolno-pomiarowej, która wymaga opakowania skrzyniowego i składowania w
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pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych.
Instalacja klimatyzacji:
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Kształtki

należy

przewozić

w odpowiednich

pojemnikach.

Podczas

transportu,

przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
Transport klimatyzatorów oraz agregatu powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca
się transportowanie urządzeń chłodzących na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na
każdej palecie powinny być pakowane klimatyzatory jednego typu i wielkości. Palety z
urządzeniami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka
transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie klimatyzatora. Dopuszcza się
transportowanie

luzem,

urządzeń

ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone
krytymi

środkami

transportu

w sposób

zabezpieczający je

przed

zawilgoceniem,

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji
cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały
przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i
krawędzie

nieuszkodzone,

a odchyłki

ich

wymiarów

w stosunku

do nominalnych

wymiarów produkcyjnych powinny mieścić się w granicach tolerancji określonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.
4. WYKONYWANIE ROBÓT
Instalacja wentylacji:
Montaż przewodów wentylacyjnych:
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i
trwały oznakowań na kanałach wentylacyjnych (kierunki przepływu, oznaczenia przewodów,
numery sekcji itp.)
-

wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać

wymaganiom normy PN-B-03434
-

W czasie montażu należy przestrzegać trasowania instalacji w celu uniknięcia

kolizji; każdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji należy ją przedmuchać oraz
zaślepić folią
-

przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których

wymiary są od 20 do 30mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją;
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-

przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną

lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach
-

przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w

odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych; w przypadku
połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100mm
-

powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi

otworu
-

połączenia blach na ściankach kanałów do grubości 1,5mm należy wykonać na zamek

blacharski, przy grubości większej niż 1,5mm należy łączyć przez spawanie, zgrzewanie
lub nitowanie jednostronne
-

połączenia kołnierzowe kanałów należy skręca śrubami i nakrętkami sześciokątnymi

zakładanymi z jednej strony kołnierza
-

śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość połowy nakrętki

śruby
-

skręcanie śrub zaleca się wykonywać parami po dwie przeciwlegle leżące śruby

-

płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe

-

połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom

normy PN-B-76002
-

szczelność instalacji powinna odpowiadać klasie A (normalna) wg PN-B-76001:1996

-

każdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji należy ją przedmuchać

powietrzem oraz zaślepić folią
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontażu elementu składowego instalacji.

Montaż urządzeń i elementów wentylacyjnych:
-

urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją

producenta
-

urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do

stosowania w budownictwie
-

połączenia

rozłączne

poszczególnych

elementów

i

urządzeń

powinny

być

szczelne, a powierzchnie stykowe dopasowane
-

szczelność połączeń

urządzeń

i

elementów wentylacyjnych

z

przewodami

wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów
23

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

-

montaż

urządzeń

należy

wykonać

w

sposób

pewny,

uniemożliwiający

przenoszenie drgań z urządzeń do konstrukcji (stosować wkładki gumowe lub tłumiki
drgań) i uniemożliwiający przemieszczenie się urządzeń
-

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

mogły być zdemontowane

lub

wymienione,

należy

zapewnić

niezależnie

ich

zamocowanie do konstrukcji budynku
-

należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu

ich obsługi, konserwacji lub wymiany

Montaż podwieszeń i konstrukcji wsporczych:
-

wszystkie podwieszenia i podparcia wykonawca jest zobowiązany do opracowania i

uzgodnienia z konstruktorem we własnym zakresie
-

wykorzystać kompletny system instalacyjny

-

metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do

materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania
-

kanały należy mocować na wspornikach lub podwieszać za pomocą uchwytów

do konstrukcji stropu
-

odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z

uwzględnieniem

ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci

przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i konstrukcję
-

zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia

wynikające z ciężarów:
-

przewodów;

-

materiału izolacyjnego;

-

elementów instalacji np. tłumików, przepustnic itp.;

-

elementów składowych podpór lub podwieszeń;

-

osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w

czasie konserwacji lub czyszczenia
-

poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia

obliczeniowego obciążenia oraz

być

takiej

konstrukcji,

aby ugięcie

między ich

połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczało 0.4% odległości między zamocowaniami elementów pionowych
-

rozstawienie zamocowań powinno być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi

punktami nie przekraczało 2 cm
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-

konstrukcje wsporcze wykonać jako typowe zgodnie z PN

-

wszystkie kanały i urządzenia należy podwieszać w sposób trwały i pewny

-

należy wyeliminować możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji

(przewody podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub
mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną np. gumową)
-

kanały przyłączane do urządzeń za pomocą króćców elastycznych amortyzacyjnych

podpierać na własnych elementach montażowych
-

w każdym przypadku mocowania należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń

konstruktora co do sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji

Badanie i uruchomienie instalacji:
Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów, musi być poddana próbie
szczelności. Próbę szczelności w instalacji wentylacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.

Instalacja klimatyzacji:
Montaż rurociągów:
Rurociągi łączone będą przez lutowanie. Wymagania ogólne dla połączeń lutowanych są
określone w tomie III „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych”. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić

trasę

oraz

usunąć

przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów
(np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem należy sprawdzić
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych,
lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno używać. Kolejność wykonywania robót:
wyznaczenie miejsca ułożenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, przecinanie rur,
gięcie rur, założenie tulei ochronnych, ułożenie rur z wykonaniem lutowania, wykonanie
połączeń rozłącznych.

Montaż klimatyzatorów:
Kolejność wykonywania działań:
Wyznaczenie miejsca zamontowania zawiesi, wykonanie otworów i obsadzenie zawiesi,
zawieszenie, połączenie z rurami przyłączanymi. Klimatyzator należy montować w
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opakowaniu fabrycznym. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, klimatyzator należy w inny
sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane
dopiero po

zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Podłączenia do urządzenia

powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z urządzeniem nie następowały żadne
naprężenia. Niedopuszczalne jest gięcie gałązki połączonej z urządzeniem, podgrzewanie
urządzenia, np. palnikiem, a także inne działania mogące powodować deformację
klimatyzatora lub zniszczenie powłoki lakierniczej. Montaż urządzeń powinien odbywać
się we współpracy z wykonawcą oświetlenia, z uwzględnieniem opraw oświetleniowych i
uwag architektów. Przed klimatyzatorem należy zamontować syfon.

Montaż jednostek zewnętrznych:
Jednostki zewnętrzne należy zmontować zgodnie z dokumentacją i zaleceniami producenta.

Badanie i uruchomienie instalacji:
Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów, musi być poddana próbie
szczelności. Próbę szczelności w instalacji chłodniczej należy przeprowadzić zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.

Wykonanie izolacji ciepłochronnej:
Roboty

izolacyjne

należy

rozpocząć

po

zakończeniu

montażu

rurociągów,

przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania
powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na
styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy
nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace
izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych
narzędzi.
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Poszczególne etapy wykonania prac powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.
Kontrola powinna obejmować:

26

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

-

Kontrole elementów składowych dostarczanych przez producenta

-

Kontrolę wytrasowania miejsc montażu

-

Kontrola montażu urządzeń

-

Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
6. OBMIAR ROBÓT
Ilość robót obmierza się w sztukach wykonanych elementów (osprzęt i urządzenia) oraz w
metrach bieżących i metrach kwadratowych w odniesieniu do zainstalowanych przewodów
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STI i wymaganiami nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Ponadto należy wykonać pomiary
kontrolne w celu uzyskania pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości
zadane zgodne z wymogami. Zakres tych działań określają szczegółowe procedury pomiarów,
których przestrzeganie jest konieczne przy odbiorze końcowym. Zwieńczeniem tych działań
odbiorczych jest protokół końcowego odbioru technicznego instalacji wentylacji i
klimatyzacji. Załącznikiem do protokołu końcowego są:
· protokół odbiorów częściowych,
· wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych,
· wykaz dokumentów inwentarzowych.
· dokumenty dotyczące eksploatacji konserwacji,
· protokół potwierdzający kompletność wykonanych prac,
· protokół z przeprowadzonej kontroli,
· protokół z przeprowadzonych pomiarów kontrolnych.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena
wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie
miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń, dostarczenie
i wbudowanie materiałów instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym
stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE
Uwzględniono następujące przepisy:
- normy:
PN-EN 1505 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy
PN-EN 1506 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy
PN-B-03434 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność- Wymagania i badania.
PN-EN 12599 Odbiór robót wentylacyjnych.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia
PN-78/B-03421

Wentylacja

i

klimatyzacja

–

Parametry

obliczeniowe

powietrza

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
PN-M-04601 Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych.

UWAGA!
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie
przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej
treści.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02
INSTALACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ I CIEPŁA
TECHNOLOGICZNEGO
KOD CPV:
GRUPY ROBÓT:
45000000-7 - Roboty budowlane
KLASY ROBÓT:
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
KATEGORIE ROBÓT:
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
- 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych instalacji kotłowni gazowej w Nasielskim Ośrodku Kultury przy
ul. Kościuszki 12 w Nasielsku.
1.2.

Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań technicznych, określających
warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem:
przetargowym, określającym zakres czynności i robót umożliwiającym prawidłowe ustalenie
ceny przy opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczącego w przetargu, umownym,
stanowiącym załącznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej
przez zamawiającego i wykonawcę (oferenta, który wygrał przetarg), wykonawczym,
obowiązującym z innymi dokumentami wykonawcę i nadzór zamawiającego przy
wykonywaniu, kontroli i odbiorze robót.
1.3.

Zakres robót objęty specyfikacją techniczną

Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją techniczną jest zgodny z opisem i obejmuje:
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Instalacja kotłowni gazowej:
• Demontaż starych kotłów, instalacji i armatury towarzyszącej
• Montaż 2xKocioł gazowy Prestige 32 Solo o mocy 28 kW
• Rurociągi w instalacjach c.o. i gazu o połączeniach spawanych
• Montaż pomp obiegowych
• Montaż armatury towarzyszącej
• Montaż naczynia wzbiorczego
• Montaż sprzęgła hydraulicznego
• Montaż zaworu 3-drogowego
• Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych
• Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
• Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 15-40 mm, gr. izolacji 20 mm
Instalacja glikolowa do nagrzewnicy w centrali NW1:
• Montaż wymiennika ciepła wody grzewczej CT z instalacją glikolową
• Montaż pomp obiegowych
• Rurociągi w instalacjach c.t. stalowe połączeniach spawanych
• Montaż armatury towarzyszącej
• Montaż naczynia wzbiorczego
• Montaż zaworu równoważącego
• Montaż zaworu 3-drogowego
• Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych
• Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
• Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
Roboty budowlane:
• Przebicie otworów
• Izolacje masami ppoż. przejść przez strefy pożarowe
• Uszczelnienie przejść przez ściany i stropy
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2. MATERIAŁY
Projektuję się instalację ciepła technologicznego do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej.
Instalację projektowaną należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze szwem
gwintowane lekkie wg. PN-74/H-74200 chropowatość k = 0.1 mm (czyste rury) lub
podobnych. Przewiduje się wymianę źródła ciepła na dwa kotły kondensacyjne Prestige 32
Solo np. firmy ACV o mocy znamionowej 2x28 kW.
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Zawiesia i
mocowanie przewodów musi być z użyciem wkładek akustycznych.
3. SPRZĘT
Do wykonania robót związanych z wykonaniem instalacji ciepła technologicznego i kotłowni
gazowej przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu robót zgodnie z technologią.
Sprzęt stosowany do robót instalacji ciepła technologicznego i kotłowni gazowej powinien
być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. Wszelkie prace związane z
obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tego
wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie
dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób
znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu
sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i ppoż.
4. TRANSPORT
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
Demontaż rurociągów:
Rurociągi stalowe pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na
wyniesienie z budynku i transport. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i
wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki.
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Montaż rurociągów:
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach
załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach
załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość
układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich
samo odpowietrzenie, a opróżnianie wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym
powietrzem. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. Powinny
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla
materiału z którego wykonane są rury. Przewody układane w zakrywanych bruzdach
ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem technicznym.
Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację
wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Przewody należy
prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. Przewody
należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie
dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). Przewody poziome należy
prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów gazowych.

Montaż kotłów:
Kotły zawieszamy na ścianie. Kotły należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją
producenta. Wsporniki, uchwyty i stojaki powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w
sposób trwały. Kocioł powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub
stojakach.

Montaż armatury:
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna
być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach
należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna być
zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich
wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym..
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalację
należy dokładnie odpowietrzyć. Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

Badanie przewodów:
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich
średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy
wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń
względem podpór, połączenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w
Dzienniku Budowy, oględziny zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia
względem podpór. Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie
spadków przewodów, sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do
odpowietrzenia; sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń
kołnierzowych w przewodach ułożonych obok siebie, sprawdzenie odległości przewodów
względem siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych,
sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi, sprawdzenie
spadków gałązek i ich średnic.

Badanie armatury:
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidłowości

działania

poszczególnych

elementów,

sprawdzenie

cech

legalizacji

termometrów oraz manometrów, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu
wbudowania, działania przez obserwację wskazań.

Badanie szczelności na zimno:
Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0°C. Przed
przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać. Na 24 godz. (gdy
temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania instalacja powinna
być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać
starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przy
ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji.
Próbę ciśnieniową przeprowadza się na ciśnienie 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego
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(ciśnienie nie większe niż dopuszczalne dla najsłabszego punktu instalacji) przy odkrytych
przewodach (nie zabetonowanych, nie zaizolowanych) wytworzyć trzykrotnie w odstępach co
10 minut ciśnienie próbne, po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w przeciągu 30 minut
ciśnienie nie powinno obniżyć się o więcej niż 0,6 bara, po dalszych dwóch godzinach
ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,2 bara od wartości odczytanej po 30
minutach, podczas próby szczelności należy wizualnie sprawdzić szczelność złącz.
W fazie wylewania posadzek na których rozłożono rury należy utrzymywać w rurach
ciśnienie min. 3 bary (zalecane 6 bar). W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzić
zachowanie się podpór stałych i przesuwnych. Protokół z próby ciśnienia sporządzić na
formularzu firmowym producenta.

Badanie szczelności i działania w stanie gorącym
Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i
usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań
zabezpieczeń instalacji. Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła. Podczas
próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń. Wszystkie nieszczelności i inne usterki
należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje
przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych
odkształceń.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są:
- przewody rurowe 1 mb dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi
przewodu, do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i
łączników; długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy;
całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji na szczelność lub przy badaniach na
gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych.
- złączki, zawory dla każdego typu i średnicy 1 szt
- zabezpieczenia antykorozyjne 1 m
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy
zachować do odbioru końcowego.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór techniczny częściowy:
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części
instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na
przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów
układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść
w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub
utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie
przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować
miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte
odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań
odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy
określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu
tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

Odbiór techniczny końcowy:
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu
następujących warunków:
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym;
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz
badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające
instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatury
zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne);
e) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w
zakresie izolacyjności cieplnej.
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:

35

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowę i przepisami;
d) obmiary powykonawcze;
e) protokoły odbiorów technicznych częściowych
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których
wykonano instalację
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów
k) instrukcję obsługi instalacji
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny
odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie
pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją,
zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena za roboty instalacyjne dla rur ciepła technologicznego zawiera:
- wykonanie robót przygotowawczych zakup i dostawę materiałów,
- czyszczenie i malowanie rur
- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejść
przez przegrody
- ułożenie i łączenie rur przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST
Cena za roboty instalacyjne dla montażu armatury zawiera:
- zakup i dostawę materiałów wykonanie robót przygotowawczych montaż armatury
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST.
Cena za roboty instalacyjne dla montażu kotłów zawiera:
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- wykonanie robót przygotowawczych zakup i dostawę materiałów, osadzenie wsporników w
ścianie.
Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo -Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach
PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo – Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia.
PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych - badania.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i
urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze.
PN-B-02873:1996

Ochrona

przeciwpożarowa

budynków.

Metoda

badania

stopnia

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.
PN-EN-1886:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagane właściwości
systemów wentylacji i klimatyzacji
Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6 – wyd. COBRTI
INSTAL, maj 2003r.
UWAGA!
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie
przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej
treści.
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