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ST/IS-01 - SPECYFIKACJA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot opracowania ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Obiekt  budowlany 

 należy przez to rozumieć: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
- budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową  wraz z instalacjami i urządzeniami 
- obiekt małej architektury 

1.4.2. Budynek 

–   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. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w określonym terminie zapisanym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz z dokumentacją projektową, ST oraz jeden egzemplarz Kontraktu. 

Na Wykonawcy od chwili przekazania placu budowy spoczywa obowiązek jego ochrony, dbania o 
jego stan. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, 
jak również prowadzić roboty w sposób nie utrudniający korzystania ze swoich praw przez osoby 
trzecie. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki  
uzgadniające oraz opiniujące. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego i aktualizację poprzez umożliwienie projektantowi 
(działającemu na zlecenie Zamawiającego) w ramach nadzoru autorskiego w razie zaistniałych 
konieczności wprowadzania zmian. 

1.5.2. Zabezpieczenie placu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowy. 

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie mienia osób trzecich. 
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1.5.3. Organizacja robót budowlanych  

Za organizację robót budowlanych odpowiada Wykonawca, wszystkie prace powinny być 
prowadzone tak, aby nie były uciążliwe dla funkcjonowania mieszkańców sąsiednich budynków. 

1.5.4. Ochrona środowiska  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
b) możliwością powstania pożaru.  
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie  
a. utrzymywać teren budowy 
b. podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczące ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszko-
dzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia hałasu lub 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

1.5.5. Ochrona przeciw pożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach  
i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy .  

Wykonawca zapewni odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników, sprzęt oraz odzież roboczą.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia i zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie. 
Wykonawca zadba by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia.  
Wykonawca zadba o odpowiednie przeszkolenia swoich pracowników z zakresu BHP przed 

podjęciem prac.  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wszystkie koszty związane z zagwarantowaniem prac z zachowaniem wszystkich przepisów BHP 
ponosi Wykonawca. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.5.8. Opis robót towarzyszących 

 zabezpieczenie terenu budowy  

 zabezpieczenie mienia osób trzecich 

 w miejscach robót spawalniczych i przycinania przewodów szlifierką, elementy 
narażone na działanie iskier zabezpieczyć niepalnymi kocami 

 w czasie robót wykonać zabezpieczenia miejsca pracy przed dostępem osób  
niepowołanych 

 wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego 

 uporządkowanie terenu po wykonaniu robót 

 
Wszystkie  niezbędne  koszty  robót tymczasowych i prac  towarzyszących winny być 

uwzględnione w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena  jednostkowa 
robót podstawowych lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie roboty  
tymczasowe  i  prace  towarzyszące,  jak również  inne  czynności,  badania i wymagania. 

1.5.9. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego 
- sporządzoną przez Wykonawcę  

1.5.10. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy” 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona zmian i poprawek 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
o SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cech materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

   W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonywane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą  jakość elementu budowli. to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie 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 przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiały  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Projektu i STWiOR zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy. Każdy rodzaj robót w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inwestora. 
Zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać parametry nie gorsze, niż zastosowane  
w projekcie.   
Ciężar wykazania równoważności zastosowanego materiału/urządzenia spoczywa na Wykonawcy. 
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Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane to na polecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe na własny koszt niezależnie od stopnia 
zaawansowania robót 

2.1 Źródła uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami,  aprobatami technicznymi o których mowa w SST. 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

1. Sposób składowania materiałów instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiałów 
powinny być dostosowane do rodzaju materiałów.  

2. Materiały, aparaty i urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

3. Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można składować 
na placu, jednak w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, działanie 
korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp. 

4. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących 
wymagań: 

a) rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla 
każdego wymiaru przegrodach — w wiązkach 

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kręgach lub sztangach) zaleca składować w 
pomieszczeniach, lecz dopuszcza się również składowanie pod wiatą, lub na wolnym powietrzu 
przykryte folią lub papą 

c) materiały izolacyjne (wełny mineralne i pianki) należy przechowywać w pomieszczeniach  suchych 
i przewiewnych 

d) silniki elektryczne, aparaty itp. należy składować w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, 
zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach; 

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne 
kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim 
zabezpieczeniem przed działaniem korozji  

f) narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio 
ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem korozji  

g) sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w 
pomieszczeniach jak w p. h); składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków, wymiarów i 
przeznaczenia, z tym że odzież roboczą używaną, zatłuszczoną, należy przechowywać 
oddzielnie, rozwieszoną, a nie układaną warstwami; odzież i wyroby futrzani należy zabezpieczyć 
przed gryzoniami i molami  

h) farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych 
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bhp; wolno stosować jedynie wodne lub parowe 
ogrzewanie takich pomieszczeń; pomieszczenie powinno być przewietrzane (wlot powietrza z 
dołu), półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać się na 
zewnątrz na zewnętrznej stronie drzwi należy umocować odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w 
pobliżu wywiesić instrukcję przeciwpożarową  

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych należy 
magazynować w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie 
nasłonecznionych pomieszczeniach. Pełne butli należy ostrożnie transportować, nie wolno ich 
rzucać ani uderzać, należy je chronić przeć nagrzaniem (również przez promienie słońca). Puste 
butle należy składować oddzielnie butle tlenowe należy chronić przed zatłuszczeniem, gdyż może 
to spowodować poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno być zgodne z przepisami 
szczególny mi lub z normami państwowymi  

j) cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres 
zdolności wiązania cementu i gipsu który jest stosunkowo krótki; szczegółowe warunki są podane 
w odnośnych normach państwowych  

k) cegłę i elementy betonowe można składowań bez przykrycia dachem, przy czym w okresie 
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jesienno--zimowym należy zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem (np. osłoną z papy lub folii) 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w SST, 
programie zapewnienia jakości lud projekcie organizacji robót. 

Wykonawca dostarcz Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2. Transport materiałów. 

1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 
robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w 
sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

2. Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym 
gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią. 

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół 
jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 

4. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy przestrzegać 
zaleceń wytwórców, a w szczególności; 

— transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz ładowni; 

— na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i 
przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do 
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrzą-
sy i drgania, 

— aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

5. Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 
magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

4.3. Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń 

1. Przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn) do magazynu na 
budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Odbioru 
i przyjęcia można dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym 
PKP, itp., w magazynie budowy lub bezpośrednio na budowie. 

2. Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę wyroby i materiały nowe 
(tzn. nieużywane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą 
inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

3. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych 
(PN lub BN), przepisów dotyczących budowy urządzeń wentylacyjnych oraz niniejszych warunków 
technicznych. Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy określonym materiale, wyrobie lub urządzeniu 
podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowę wyrób powinien ściśle odpowiadać 
opisowi katalogowemu. Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych, jak podano w 
projekcie lub kosztorysie, parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za pisemną 
zgodą projektanta i inwestora lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. 

4. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, 
urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefa-
brykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z 
dowodami dostawy. Świadectwa jakości, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoły wewnętrznego 
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odbioru technicznego itp. dokumenty materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie 
wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu — w kierownictwie robót (budowy). 

5. Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu 
opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również 
wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych 
korozją itp. 

6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem poddać 
badaniom określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót 

5. Wykonywanie robót. 

5.1 Wymagania ogólne 

5.2 Wymagania dotyczące robót 

1. Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót 
instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w: 
a. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7: „WTWiO Instalacji wodociągowych”. 
b. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12: „WTWiO Instalacji kanalizacyjnych”. 
c. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6: „WTWiO Instalacji ogrzewczych”. 
d. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5: „WTWiO Instalacji wentylacyjnych”. 
e. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej 

cześć: 

 Roboty wykończeniowe, 

 Zabezpieczenia i izolacje, 

 Roboty instalacyjne elektryczne, 

 Roboty instalacyjne sanitarne. 

5.2.1. Ustanowienia kierownika budowy 

1. Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy dla 
wykonania lub przebudowy budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych instalacji związanych z 
budynkami i obiektami inżynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji 
dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budów, dla których konieczne jest 
uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie. 

2. W przypadku, gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich 
prowadzenia ustanawia się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności 
robót, w tym i dla robót instalacyjnych. 

3. Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu 
swej funkcji. 

5.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (robót) 

1. Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robót), jak 
to podano wyżej w p. 5.2.1, obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robót). Dziennik 
robót  instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien być prowadzony w 
nawiązaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W 
przypadku niezależnego, bezpośredniego wykonawstwa robót instalacyjnych dziennik robót jest 
równoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakończeniu robót należy dołączyć do 
dziennika budowy danego obiektu. 

2. Dziennik budowy (robót) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robót i wydarzeń na budowle oraz 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy 
dokument i jest wydawany przez właściwy organ administracji państwowej. 

3. Zapisy w dzienniku budowy (robót) powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Każdy 
zapis powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i 
nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z każdym zapisem 
powinna być zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno być 
potwierdzone podpisem tej osoby. 

4. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robót) przysługuje kierownikom budowy i 
kierownikom robót oraz następującym osobom, w granicach ich kompetencji określonej 
aktualnymi przepisami: 

— pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów, w 

http://www.itb.pl/wydawnictwa/warunki-techniczne-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych#b_roboty
http://www.itb.pl/wydawnictwa/warunki-techniczne-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych#c_zabezpieczenia
http://www.itb.pl/wydawnictwa/warunki-techniczne-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych#d_roboty
http://www.itb.pl/wydawnictwa/warunki-techniczne-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych#e_roboty
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zakresie ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie. 
— majstrom, 
— upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski, 
— pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 
— pracownikom służby bhp, 
— przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, 
— osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyżej), ale 

tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót. 
5. Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robót) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest 

kierownik budowy. 
6. Przez cały czas prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich 

wykonania oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom. 

5.2.3. Prowadzenie dziennika budowy (robót).  Organizacja pracy na budowie 

1. Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych 
zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w 
budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych i o wykonanie remontów budowlanych i 
instalacyjnych. 

2. Jednostką wykonawczą robót instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego 
realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robót występujący w 
charakterze podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z generalnym wykonawcą, będącym 
organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach może być powołane do 
robót instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy), 
współpracujące bezpośrednio z inwestorem (zamawiającym) 

3. Wykonawca robót instalacyjnych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać z 
urządzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z generalnym wykonawcą i 
umową. Przy bezpośrednim wykonawstwie analogiczne zasady współpracy obowiązują między 
wykonawcą robót instalacyjnych, a inwestorem (zamawiającym). 

4. Wykonawca robót instalacyjnych powinien mieć zapewnione przez generalnego wykonawcę lub 
inwestora (zamawiającego): 

a. ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się 
na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom 
postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania robót 

b. odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania 
materiałów, 

c.  odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów 
d. zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, oświetlenie 

placu budowy i miejsc pracy  
e. łączność telefoniczną na placu budowy, z połączeniem z telefoniczną siecią krajową otrzymanie 

(ewentualnie do wglądu) oprócz dokumentacji technicznej następujących dokumentów 
- zezwolenia władz na wykonywanie robót na danym terenie 
- umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z podziałem 

na obiekty, węzły i instalacje 
- projektu organizacji robót dla prawidłowego skoordynowania robót instalacyjnych z 

pozostałymi robotami budowlano-montażowymi oraz z czynnymi urządzeniami 
technicznymi, torami kolejowymi itp. znajdującymi się w obiekcie budowy 

- harmonogramu robót budowlano-montażowych, uzgodnionego ze wszystkimi 
wykonawcami 

5. Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 
zmechanizowanego) stosowanych do robót instalacyjnych powinny być wyznaczone na terenie 
odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w 
sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 

6. Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, 
przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na 
plac budowy i do ich objętości. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom 
zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i 
innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i  przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową SST. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanie materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
SST. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu inspekcji. 

6.3. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę 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. 

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim,  bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone podpisem Wykonawczy i Inspektora nadzoru.  

 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokumenty pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub SST. 

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie. 
 

Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

  elementy liniowe w mb; 

  elementy powierzchniowe w m2; 

  inne w sztukach 
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8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór frontu robót. 

1. Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem 
budowlanym (lub terenem), gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przy 
gotowanie frontu robót. 

2.  Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) 
powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany 
spisaniem protokołu. 

3. Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być 
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji lub z ewentualnymi późniejszymi 
zmianami umowy. 

4. Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do 
wykonania i jest podany w poszczególnych rozdziałach specjalistycznych. 

8.2. Próby montażowe. Rozruch.  

a. Po zakończeniu robót instalacyjnych (wentylacyjnych) w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia 
jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów (prac regulacyjno-
pomiarowych) i próbnym uruchomieniem („bieg luzem") poszczególnych przewodów, instalacji, 
urządzeń, maszyn itp. 

b. Szczegółowy zakres prób montażowych zależy od charakteru instalacji (urządzenia) i jest podany 
w rozdziałach w odniesieniu do robót w nich ujętych, Ogólnie wykaz obiektów, urządzeń i instalacji 
podlegających próbom montażowym warunkującym podjęcie eksploatacji jest podany w 
przepisach. 

c. Wykonawca robót przeprowadza próby montażowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, 
w którym należność powinna być ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów 
robót lub w oddzielnych pozycjach. 

d. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane 
odpowiednim wpisem w dzienniku robót (budowy); stanowią one m.in. podstawę odbioru robót 
oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych, jeśli rozruch jest 
przewidziany. 

e. Rozruchowi podlegają jedynie te obiekty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność lub 
potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i 
urządzeń w celu uzyskania wydajności produkcji i odpowiednich parametrów zgodnych z 
założeniami inwestycyjnymi. Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych 
ustala inwestor. 

8.3. Odbiór robót Próby montażowe. 

8.3.1. Wymagania ogólne. 

1. Ogólne warunki przeprowadzania odbiorów są zawarte w przepisach 
2. Przy robotach instalacyjnych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory 

dodatkowe, tj. odbiory międzyoperacyjne i częściowe. 

8.3.2. Odbiory międzyoperacyjne. 

a. Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót (lub wyznaczony przez niego pracownik 
techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w 
wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może brać również udział 
przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w 
komisji odbiorczej jest celowy. 

b. Przy dokonywaniu odbioru międzyoperacyjnego robót należy sprawdzić zgodność odbieranych 
robót z dokumentacją projektowo - kosztorysową  i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób 
w dzienniku budowy. Przy odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na 
jakość wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót. 

c. Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół 
podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne 
zalecenia, które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. Wyniki dokonanego 
odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). 
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8.3.3. Odbiór częściowy.  

1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową 
całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych 
do wykonania jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). Odbiór częściowy ma na celu 
jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 

2. Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lub robót przewidzianych do 
zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych 
robót powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela zamawiającego 
(zleceniodawcy). Wykonawca jest obowiązany zawiadomić zamawiającego o proponowanym 
odbiorze w terminie umożliwiającym udział przedstawiciela zamawiającego. Zawiadomienie może 
być dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w 
przypadkach uzasadnionych również telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robót). 
Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do 
dziennika budowy (robót), w tym również wyniki oceny jakości. 

3. W systemie generalnego wykonawstwa robót, odbioru częściowego dokonuje generalny 
wykonawca od podwykonawcy, a następnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor może 
uzgodnić z generalnym wykonawcą i przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z odbiorem 
robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawcę. W przypadku bezpośredniego 
wykonawstwa odbiór częściowy ogranicza się do odbioru robót przez inwestora. 

4. Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez inwestora 
(zamawiającego). W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel 
generalnego wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne 
powołane osoby. 

5. Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione 
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy 
dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii 
protokołu. 

6. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to 
podano w p. 5, zamawiający (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. 
odbiór pousterkowy), stwierdzając to w oddzielnym protokole z równoczesnym wpisem w 
dzienniku budowy (robót) informującym o usunięciu usterek. 

8.3.4. Odbiór końcowy. 

1. Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy 
przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów 

2. Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być połączony 
z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 

3. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeśli takie były 
przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony 
przez inwestora (zamawiającego) wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wym ienionych prac 
powinny być właściwie udokumentowane. 

4. Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego (inwestora). Może on 
korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli 
użytkownika oraz kompetentnych organów. 

5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający (wykonawca robót) jest zobowiązany do: 
— przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót (obiektu, 

inwestycji) będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi 
uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych i 
ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robót (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawców, 
projektów z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnośnych przepisów i instrukcji o obsłudze 
znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń, instalacji itp., 

— umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z wyżej 
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru. 

6. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
— sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, 

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami 
— sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób 

montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym 
również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów przypadku odbioru 
całości obiektu stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i 
może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 

7. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
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przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące 
udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, 
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy 
wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we 
władanie), protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub, w przypadku 
przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni 
wpis w dzienniku budowy (robót). 

8.4. Przekazanie do eksploatacji. Rękojmia. 

1. Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu całości robót (w tym i instalacyjnych) 
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli taki jest 
przewidziany), po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania 
zaleceń. 

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiającemu (użytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od 
usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek 
zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym. 

3. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z 
wykonawcą. 

4. W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robót i zobowiązań wynikających z rękojmi 
zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania. 

5. Ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań powinny być 
zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3.4. „Odbiór końcowy”. Odbiór pogwarancyjny przeprowadza komisja 
powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny 

8.6. Dokumentacja powykonawcza 

1. Dokumentację powykonawczą powinien stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy pracach 
komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego. Rodzaj i liczba wymaganych 
dokumentów zależy od specjalności robót, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja 
mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemysłowa itd.). Poszczególne składniki 
dokumentacji powykonawczej powinny być przygotowane przez uczestników procesu 
inwestycyjnego, każdy w zakresie swoich obowiązków i kompetencji. Przedstawiciel inwestora 
(zamawiającego), jako czynnik koordynujący całość przygotowania dokumentacji powykonawczej, 
powinien potwierdzić jej zgodność ze stanem faktycznym. 

2. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robót projekt 
wykonawczy, uzupełniony niezbędnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokołów 
prób montażowych, świadectw jakości materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów (karty 
gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawcę robót oraz instrukcja eksploatacji wykonanej 
instalacji lub zainstalowanych urządzeń. W przypadku gdy obiekt podlegający odbiorowi przeszedł 
rozruch technologiczny, jego protokół stanowi również jeden z dokumentów technicznej 
dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna być uzupełniona 
wykazem dodatkowych urządzeń lub części zamiennych przekazywanych użytkownikowi. 

3. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: zaktualizowane dokumenty prawne, 
dokumenty, które powstały w czasie trwania wykonywanych robót, dotyczące nowych zagadnień, 
dziennik budowy, protokoły ewentualnych odbiorców częściowych, korespondencję mającą istotne 
znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego oraz inne dokumenty w zakresie zależnym od 
charakteru i specjalności robót, niezbędne w późniejszym eksploatowaniu obiektu. 
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9. Podstawa płatności  

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę  
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie) 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wykonanie  badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w SST  
i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
- koszt pośredni i zysk kalkulacyjny  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w harmonogramie ustalonym  
w umowie. 
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1.  Wstęp 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy  
instalacji wod-kan, związany z adaptacją poddasza na cele biurowe w budynku przy ulicy 
Poniatowskiego 29 w Katowicach. 
 

1.1 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2. 

 
1.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
prac wymienionych w punkcie 1. 
Swoim zakresem obejmuje w szczególności:  

 demontaż istniejącej instalacji wody zimnej i ciepłejw niezbędnym zakresie, 

 demontaż elektrycznych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej, 

 demontaż wskazanych przyborów sanitarnych wraz z punktami czerpalnymi, 

 wykonanie bruzd w ścianach dla przewodów wody zimnej i ciepłej.  
uzupełnienie ścian do stanu surowego, 

 montaż wydanych w projekcie przyborów sanitarnych, 

 montaż instalacji wody zimnej i ciepłej, 

 montaż izolacji termicznych na przewodach wody ciepłej i zimnej, 

 montaż armatury czerpalnej, odcinającej, 

 montaż instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie odprowadzenia skroplin  
z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów, 

 kontrola jakości, 

 próby ciśnieniowe, 

 płukanie i dezynfekcja przewodów wodnych, 

 zabezpieczenie przed korozją, 

 wykonanie izolacji termicznej przewodów wodnych, 

 przywrócenie ścian do stanu surowego po wykonaniu instalacji wod-kan, 

 odbiory końcowe. 
 

2. Materiały 
Należy stosować materiały krajowe i zagraniczne posiadające aprobaty techniczne  
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Za jakość materiałów i urządzeń  
przeznaczonych do robót odpowiada wykonawca robót. Nie dotyczy to materiałów  
dostarczonych bezpośrednio przez Inwestora. Wszystkie elementy mające styczność  
z wodą pitną powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość 
wody i posiadających świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez jednostkę 
uprawnioną przez Ministra Zdrowia. 
Instalacje muszą być wykonywane materiałów podanych w ST i składać się z elementów 
wchodzących w skład jednego systemu. 

 
2.1 Elementy instalacji wodnej 

 Projektowaną instalację wewnętrzną wody zimnej oraz ciepłej należy wykonać z rur 
systemowych z polipropylenu PP-R typu 3. Instalację  zaprojektowano z rur  
polipropylenowych jednorodnych typoszeregu ciśnieniowego rur PN 16 – instalacje wody 
zimnej i ciepłej o temperaturze do 60°C i ciśnieniu roboczym  
do 1,0 MPa. 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do  
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 
zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub uszkodzonych w inny sposób nie wolno używać. 
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Instalacja wodna (zgodnie z zestawieniem materiałów projektu): 

- Rury PP-R PN16 do wody 16, 20, 25, 32, z kształtkami dla instalacji użytkowej, 
- armatura czerpalna PN10, 
- przybory sanitarne, 
- zawory kulowe, zawory ćwierć obrotowe, 
- tuleje ochronne na przejściach przez przegrody,  
- izolacja cieplna z otuliny PE,  
- zawory odcinające.  
- elektryczne podgrzewacze ciepłej wody użytkowej 

 
2.2 Elementy instalacji kanalizacyjnej 

Instalację kanalizacyjną sanitarną wykonać z rur z PVC kielichowych do instalacji  
wewnętrznych z uszczelką gumową.  
Inne elementy to kształtki PVC: kolana, trójniki, rewizje, wywiewki, elementy wsporcze.  

Instalacja kanalizacyjna: 

- Rury kanalizacyjne PVC do kanalizacji wewnętrznej o średnicach 50 do 110 
wraz z uszczelkami gumowymi, 

- Rury PP-R 25 i  25 odprowadzające kondensat z jednostek wewnętrznych kli-
matyzatorów. 

- Pompki do odprowadzania skroplin z jednostek klimatyzatorów, 
- Przybory sanitarne wg zestawienia materiałów w projekcie technicznym, 
- Syfony z tworzywa sztucznego oraz mosiężne. 

 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów.  

 
4. Transport 

Należy stosować jedynie takie środki transportu, które nie wpływają niekorzystnie na  
jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały należy zabezpieczyć 
przed ich przemieszczaniem. Powinny być poukładane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez wytwórcę. 

 
5. Wykonywanie robót 

Do rozpoczęcia montażu instalacji wodnych i kanalizacyjnych można przystąpić po 
stwierdzeniu kierownika budowy, iż możliwe jest wykonywanie robót zgodnie  
z przepisami bezpieczeństwa pracy. Roboty należy przeprowadzać zgodnie  
z dokumentacją techniczną. Ewentualne odstępstwa muszą być zaakceptowane przez 
Inwestora i projektanta. 

 
5.1 Instalacja wodna 
5.1.1 Przewody 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej należy: 
• Zdemontować wskazaną istniejącą instalację wod-kan, 
• wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
• wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
• wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów  

wodociągowych bądź kanalizacyjnych, 
• wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

Po wykonaniu czynności j.w. należy przystąpić do właściwego montażu rur, kształtek i 
armatury. 
Przewody należy prowadzić w bruzdach ściennych wg dokumentacji technicznej.  
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Zwracać szczególną uwagę na przewody wentylacji grawitacyjnej. W przypadku braku 
możliwości wkucia przewodów w przegrodę, przewody obudować płytami G-K. 
Minimalne przykrycie rur warstwą betonu przy prowadzeniu w bruzdach ściennych  
wynosi min 4 cm. Jedynie dla rur o średnicach 16-25 prowadzonych w bruzdach  
ściennych dopuszcza się przykrycie warstwą zaprawy min 3 cm. 
Przy prowadzeniu rur w bruzdach ściennych, rury układać w izolacji, owijać folią lub  
tekturą, z uwagi na trudność całkowitego wypełnienia bruzdy zaprawą i możliwość 
uszkodzenia ścianki rury podczas jej przemieszczania spowodowanego  
rozszerzalnością cieplną materiału. Zakrycie bruzd nastąpi po dokonaniu odbioru  
częściowego instalacji.  
Wszystkie rurociągi przed zalaniem betonem zamocować do podłoża lub ściany tak, aby 
nie uległy przesunięciu lub wypłynięciu podczas przykrywania tynkiem. 
Montaż instalacji przeprowadzić zgodnie z instrukcjami producentów. 
Rury należy ciąć przy pomocy nożyc do tego przeznaczonych, a krawędzie fazować i 
oczyścić z ewentualnych zadziorów. 
Przy wykonywaniu połączeń należy ściśle przestrzegać przepisy BHP. 
Przy wykonywaniu połączeń z armaturą należy stosować gwintowane łączniki  
przejściowe. 
Połączenia gwintowe należy wykonywać przy pomocy taśmy teflonowej czy pasty  
uszczelniającej. 
Połączenia skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi uni-
wersalnych. Bez względu na dokręcanie niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt 
słabo lub zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych 
elementów. 
Przy przejściach przewodów przez ściany i stropy należy zastosować przepust w tulei 
ochronnej. 
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić badania na szczelność. Badania należy 
wykonać przed zakryciem bruzd. Po przeprowadzonych odbiorach instalacji, przegrodę 
uzupełnić i przywrócić do stan pierwotnego, odmalowując jej odbudowaną powierzchnię. 
Aby zapobiec wykraplaniu się wody należy zaizolować otuliną PE. 

 
5.1.2 Armatura 

Zastosowana armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji (ciśnienie  
i temperatura.  

 
5.2 Instalacja kanalizacyjna 
5.2.1 Przewody 

Instalację w budynku wykonać z rur kielichowych do kanalizacji wewnętrznej z PCW.  
Połączenie kielichowe należy wykonać wsuwając bosy koniec rury sfazowany pod kątem 
15-20° do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej. Odległość między końcem rury  
a podstawą kielicha powinna wynosić 0,5-1 cm. 
Wszystkie podejścia kanalizacyjne i przewody odpływowe układać z minimalnym  
spadkiem 2%. Zmiany kierunków prowadzenia rur kanalizacyjnych o 90° wykonać dwoma 
łukami 45°.  
Odprowadzenie skroplin z projektowanych jednostek wewnętrznych klimatyzatorów 
wykonać do najbliższego pionu/poziomu kanalizacyjnego rurami PP-R. 
Przejścia przez ściany wykonać z zastosowaniem specjalnych kształtek przejściowych 
prostopadle do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowały się w murze. Na rzutach  
pokazano prowadzenie przewodów. 
Do cięcia rur należy wykorzystywać piły o drobnych ząbkach, a przede wszystkim należy 
pamiętać o zachowaniu kąta prostego. 
Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700  
„Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze" 
Przewody powinny być mocowane do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
obejm. 
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6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje: 
1. Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z dokumentacją projektową co do  

zgodności zabudowanych materiałów oraz tras i rozprowadzenia instalacji. 
2. Sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów  

i połączeń. 
3. Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji przewodów, mocowań zabezpieczenia 

antykorozyjnego. 
4. Wykonanie próby szczelności 
5. Wykonanie próby ciśnieniowej 
Wszystkie badania powinny być przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki 
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu. 

 
6.1 Próba szczelności 

Dla instalacji wody po zakorkowaniu otworów w przewodach należy instalację napełnić 
wodą wodociągową lub z innego źródła, dokładnie odpowietrzając przewody. Po  
napełnieniu przeprowadzić kontrolę zwracając uwagę czy połączenia przewodów i arma-
tury są szczelne. 
Szczelność podejść i pionów kanalizacji sanitarnej należy sprawdzić w czasie swobod-
nego przepływu wody. Kanalizacyjne przewody odpływowe dla ścieków sanitarnych 
sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion  
z poziomem poprzez oględziny. 

 
6.2 Próba ciśnieniowa 

Próbę ciśnieniową wykonać dla instalacji wodnej po pozytywnej próbie szczelności. Za 
pomocą ręcznej pompki lub specjalnego agregatu pompowego należy podnieść ciśnienie 
w instalacji do wartości 1,5 krotnej wartości najwyższego ciśnienia roboczego, lecz nie 
mniejszej niż 0,9 MPa. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli na zamontowanym ma-
nometrze w ciągu dwóch godzin spadek ciśnienia nie będzie większy niż 0,02 MPa.  
 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m wykonanej instalacji wodnej lub kanalizacyjnej. 

 
8. Odbiór robót 

Należy przeprowadzić zależnie od konieczności odbiory międzyoperacyjne, częściowe  
i odbiór końcowy. Wszystkie odbiory przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Część II – Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe”. 

 
8.1 Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te części robót, które zanikają w czasie postępu 
robót (bruzdy, przebicia), oraz elementy których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrud-
nione w fazie odbioru końcowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). 
Każdorazowo po przeprowadzonym odbiorze częściowym należy sporządzić protokół i 
dokonać wpisu w dzienniku budowy. 

 
8.2 Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć: 
1. Protokoły odbiorów częściowych, protokoły z prób szczelności i próby ciśnieniowej 
2. Dokumentację techniczną z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót 
3. Dziennik budowy 
4. Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów 
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W szczególności należy skontrolować: 
1. Użycie właściwych materiałów i armatury 
2. Prawidłowość wykonania połączeń  
3. Jakość zastosowanych materiałów uszczelniających oraz wykonania izolacji antyko-

rozyjnej i cieplnej 
4. Wielkość spadków i wymiar średnic przewodów 
5. Prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległość między nimi 
6. Prawidłowość ustawienia armatury 
7. Zgodność wykonania instalacji z dokumentacją projektową 

 
9. Przepisy związane 

 PN-81/B-107000 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  
i badania przy odbiorze. Wspólne wymaganie i badania. 

 PN-81/B-107000.01 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

 PN-81/B-107000.02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych  
ocynkowanych. 

 PN-92/B-01706- Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.PN-92/B-
01706/Az1:1999 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  - Zmiana 
Az1  

 PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Część II  
– Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” 

 PKTSGGiK – Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw  
sztucznych 

 PN-79/H-74244 – Rury stalowe ze szwem przewodowe 

 PN-79/H-74220 – Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego  
przeznaczenia 

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

 PN-80/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

 PN-ISO 4064-2 + Ad1 październik 1983:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach.  
                            Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.   
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1.1. Wstęp 
 

1.1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy  
instalacji c.o., związany z adaptacją poddasza na cele biurowe w budynku przy ulicy  
Poniatowskiego 29 w Katowicach. 
 

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2 

 

1.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu następujących prac : 

 demontaż istniejących przewodów centralnego ogrzewania w przedmiotowych  
pomieszczeniach kondygnacji poddasza, 

 wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w przedmiotowych pomieszczeniach 
kondygnacji poddasza, 

 montaż grzejników wraz z ich zaworami i głowicami termostatycznymi, 

 wykonanie prób szczelności, 

 regulacja instalacji. 
 

1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru  
inwestycyjnego. 

 

1.2. Materiały 

Projektowaną instalację centralnego ogrzewania wykonać z materiałów określonych  
w dalszej części niniejszej specyfikacji. 

 

1.2.1.  Warunki dostawy 

Poszczególne elementy powinny spełniać wymogi określone w dokumentacji projektowej. 
 

1.2.2. Transport i składowanie 

Warunki transportu poszczególnych elementów instalacji c.o. określone są przez produ-
centów. Magazynowane urządzenia powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i 
kradzieżą,  
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi wpływami czynników  
atmosferycznych, w tym promieni słonecznych, temperaturą nie wyższą niż 40oC.  
Dłuższe składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zada-
szonych.  
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie. Rury powinny 
być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wyso-
kość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, 
środki do czyszczenia itp) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zacho-
waniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

 

1.2.3. Kontrola jakości 

Kontrola jakości dostarczanych materiałów polega na ocenie zgodności dostawy  
z parametrami technicznymi materiałów określonymi w odpowiednich atestach,  
świadectwach dopuszczenia oraz dokumentacji projektowej. 

 

1.3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac  winien wykazać się możliwością  
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
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i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać 
akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 

 

1.4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
na jakość wykonywanych robót. 
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemiesz-
czeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

 

1.5. Wykonanie robót 
1.5.1. Zasady ogólne 

Źródłem ciepła dla budynku jest istniejący węzeł cieplny 
Współczynniki przenikania ciepła przyjęto dla każdej przegrody budowlanej przy wykorzystaniu 
obliczeń z programu komputerowego „OZC”. 

Warunki eksploatacji - grzanie: 80/60
0
C  t = 20

0
C 

 

1.5.2. Grzejniki 
Do ogrzania pomieszczeń zastosowano grzejniki płytowe konwekcyjne z wbudowaną wkładką 
termostatyczną z zaworem termoregulacyjnym. W łazience zastosować grzejnik łazienkowy,  
drabinkowy. 
 
 

1.5.4. Sieć hydrauliczna 
1.5.4.1. Rurociągi rozprowadzające 

Projektowaną instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur systemowych  
z polipropylenu PP-R typu 3. Instalację  zaprojektowano z rur polipropylenowych jednorodnych  
typoszeregu ciśnieniowego PN 20. 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie  
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur  
pękniętych lub uszkodzonych w inny sposób nie wolno używać. 
Przewody układne pod tynkiem powinny być izolowane, tak aby izolacja przejęła występujące wy-
dłużenia cieplne.  
 

1.6. Kontrola jakości robót 
1.6.1. Zabezpieczenie antykorozyjne  

Izolacja termiczna winna być wykonana zgodnie z zasadami wydanymi przez producenta  
materiałów izolacyjnych  odpowiednio dla rurociągów prowadzonych wewnątrz pomieszczeń, jak i 
po dachu  obiektu (grubość zależna od średnicy rurociągu oraz od parametrów czynnika, jak  
i parametrów temperaturowo – wilgotnościowych otoczenia).  
Elementy instalacji wymagające zabezpieczenia antykorozyjnego tj. rurociągi  i  konstrukcje 
wsporcze  należy  wykonać  zgodnie  z  Instrukcja  KOR np. poprzez malowanie emalia   
kreudorową -  farbą  podkładową (1 warstwa) oraz dwukrotnie farbą antykorozyjną grubość   
powłoki  malarskiej  180 m. 

 

1.6.2. Próby ciśnieniowe 
1.6.2.1.Próba hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania. 

Próbę hydrauliczną - instalacji cieplnej należy przeprowadzić w następujący sposób: 
Napełnianie powinno odbywać się od dołu instalacji przez powrót. 
Podwyższenia ciśnienia w instalacji (lub jej części) do ciśnienia próbnego należy dokonać pompką 
hydrauliczną wyposażoną w zawory odcinające i manometr. 
Ciśnienie próbne powinno być mierzone w najniższym punkcie instalacji manometrem tarczowym 
cechowanym o dużej tarczy z podziałką co 0,01 MPa. 
Podczas próby prędkość wzrostu ciśnienia od ciśnienia roboczego do próbnego nie powinna prze-
kraczać 0,01 MPa na minutę. 
Ciśnienie próbne dla instalacji  wynosi: ciśnienie robocze instalacji + 0,02 MPa. 
Najpierw sprawdzamy instalację pod ciśnieniem statycznym słupa wody. Niedopuszczalne są 
przecieki instalacji. 
W czasie przeprowadzania próby należy starać się o utrzymanie stałej temperatury wody, gdyż jej 
zmiany ze względu na rozszerzalność cieplną mogą zafałszować wyniki. 
Należy wykonać trzy testy o różnym czasie trwania: 0,5 godz., 1,0 godz. i 2 godz, a wartość spad-
ku ciśnienia w próbie zasadniczej dwugodzinnej powinna wynosić nie więcej niż 0,02 MPa. Po-
między każdą próbą instalacja powinna znajdować się w stanie bezciśnieniowym. 
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Próba powinna być prowadzona przy odłączonych: źródle ciepła, odbiornikach oraz naczyniu 
wzbiorczym. 
Prawidłowość regulacji należy ocenić na podstawie temperatury powrotu. W trakcie tej próby 
sprawdzamy, czy nie wystąpiły przecieki, oceniamy poprawność działania instalacji i prawidłowe 
działanie urządzeń . 
Po zakończeniu próby  sprawdza się czy nie powstały uszkodzenia, odkształcenia trwałe lub inne 
defekty dyskwalifikujące instalację. 
Zaleca się aby instalacja po próbach była obserwowana przez trzy doby. 
Próba hydrauliczna - wodna może być wykonana po przepłukaniu instalacji i ustaleniu jej  
czystości. 
Próbę należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd, kanałów, przed zabetonowaniem rur układa-
nych podpodłogowo, przed zamurowaniem przejść przez ściany. 
 

- Całość robót wykonać zgodnie z  niniejszym  projektem  oraz obowiązującymi  „Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru końcowego robót budowlano - montażowych” – „Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”  i obowiązującymi przepisami BHP w zakresie robót budowlano-montażowych. 
- Instalacja podlega rozruchowi. 
- Instalacje eksploatowane zgodnie z instrukcjami obsługi i DTR - urządzeń 
Próby podzielone są na trzy kategorie: 

a) Próby przeprowadzane przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, z 
których musi dostarczyć protokół; 

b) Próby i sprawdziany rezultatu przeprowadzane przez Inspektora Nadzoru.  
c) Próby  i sprawdziany funkcjonowania przeprowadzone przez Wykonawcę, na polecenie organów 

Kontroli Technicznej i nadzorowane przez jej przedstawicieli. 
Za każdym razem Wykonawca powinien zapewnić obecność Kierownika Budowy i jeśli istnieje ta-
ka potrzeba, obecność techników z odpowiednim wyposażeniem pomiarowym i regulacyjnym. 
 
 

1.7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne. 

Jednostką obmiarową jest komplet wykonanych prac  dla poszczególnych elementów objętych ni-
niejszą Specyfikacją Techniczną.  
 

1.8. Odbiór robót 
      Odbiór robót obejmuje: 

-  odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu (przewody układane w bruzdach ściennych 
 bądź posadce), 
-  odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ), 
-  odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników po-
miarów i badań jakościowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez 
Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne 
 

1.9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne. 

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną ja-
kości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.1.3  

 

1.10. Przepisy związane 
PN – 84/B-01400 Centralne ogrzewanie 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań  

          ` wodnych systemu otwartego 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.  

Wymagania 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury  

i urządzeń. Wymagania i badania 
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.  

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
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PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące  
jakości wody 

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 

      PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
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1.  Wstęp 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt budowlano-wykonawczy budowy 
instalacji wentylacji, związany z adaptacją poddasza na cele biurowe w budynku przy  
ulicy Poniatowskiego 29 w Katowicach. 
 

1.1 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2. 

 
1.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie instalacji wentylacji w budynku przy ulicy Poniatowskiego 29 
w Katowicach. Rodzaje i ilości robót do wykonania zawiera przedmiar robót stanowiący 
integralną część niniejszej specyfikacji. W zakres tych robót wchodzą czynności  
wyszczególnione poniżej: 
a)  Roboty przygotowawcze w zakresie wentylacji – obejmujące: 

 zabezpieczenie terenu robót, 

 roboty przygotowawcze. 
 
b)   Roboty montażowe instalacji wentylacji -  obejmujące: 

 montaż kanałów,    

 montaż urządzeń,   

 izolacja kanałów, 

 próby i odbiory, 

 ochrona przed korozją, 

 kontrola jakości. 
 

2. Materiały 
Należy stosować materiały krajowe i zagraniczne posiadające aprobaty techniczne  
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Za jakość materiałów i urządzeń  
przeznaczonych do robót odpowiada wykonawca robót. Nie dotyczy to materiałów  
dostarczonych bezpośrednio przez Inwestora.  
Instalacje muszą być wykonywane materiałów podanych w ST i składać się z elementów 
wchodzących w skład jednego systemu. 

 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów.  

 
4. Transport 

Należy stosować jedynie takie środki transportu, które nie wpływają niekorzystnie na  
jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały należy zabezpieczyć 
przed ich przemieszczaniem. Powinny być poukładane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez wytwórcę. 

 
5. Wykonywanie robót 

Do rozpoczęcia montażu instalacji wentylacji  można przystąpić po stwierdzeniu kierow-
nika budowy, iż możliwe jest wykonywanie robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa 
pracy. Roboty należy przeprowadzać zgodnie z dokumentacją techniczną. Ewentualne 
odstępstwa muszą być zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. 

 
5.1 Instalacja wentylacji 
5.1.1Przewody z blachy ocynkowanej 



28 

 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 
- Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny od-
powiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
- Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-
B-76001. 
- Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-03434. 
- Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-76002. 
 

 
5.1.2 Centrala wentylacyjna 

Centrala wentylacyjna dostarczane w całości lub w sekcjach. 
Uszczelnienie i montaż centrali wykonać zgodnie z DTRką urządzenia. 
Pod centralą należy zastosować podkładki wibroizolujące. 
 

5.1.3 Filtry powietrza 
Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące 
konieczność wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji. 
Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powin-
na odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 
Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub za-
bezpieczać je przed zabrudzeniem. 
 

5.1.4 Nawiewniki, wywiewni ki 
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 
możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób 
trwały. 
Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji bu-
dynku, podwieszane 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 elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 2 
m. 
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 bu-
dowlanych. 
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozy-
cji całkowicie otwartej. 
 

5.1.5 Czerpnie i wyrzutnie 
 
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed 
wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedo-
stawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wo-
doszczelność przejścia przez dach. 
Czerpnia i wyrzutnia montowana na dachu powinna być tak dobrana aby zlicować po-
wierzchnię wypływu z powierzchnia dachu. Należy zastosować systemowe czerpnie i wy-
rzutnie dla dachów skośnych. 
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5.1.6 Przepustnice 
 
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wypo-
sażone w elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym po-
łożeniu. Mechanizm napędu przepustnic nie powinien mieć nadmiernych luzów powodu-
jących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 
Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w 
pełnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia 
otwartego i zamkniętego. 
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co naj-
mniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 
Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfika-
cji podanej w PN-EN 1751. 
 

5.1.7 Tłumiki hałasu 
Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z ozna-
kowaniem kierunku przepływu. 
Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 
 

5.1.8 Nagrzewnice, wymienniki ciepła 
 

Wymiennik ciepła służy do odzysku ciepła z powietrza nawiewanego z pomieszczeń. Na-
grzewnica służy do podgrzania powietrza zewnętrznego do powietrza nawiewanego. Wy-
mienniki i nagrzewnice dostarczane są przez producenta w komplecie z centralą wentyla-
cyjną.  

układ 

Nagrzewnica 

elektryczna  

nazwa wy-

miennika 

Moc, 

kW  

N 

wstępna w 

centrali 
nagrzewnica 1,67 

N kanałowa nagrzewnica 3,0 

    

 
Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia prą-
dowe i zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni 
grzejnej. Układ sterujący powinien zabezpieczyć przed włączeniem nagrzewnicy bez jed-
noczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji. 

 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1.1 Prace wstępne 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji należy wykonać następujące 
prace wstępne: 

 Próbny ruch całej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach różnych obciążeń 
(72 godziny); 

 Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych; 

 Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych 
warunków eksploatacyjnych; 

 Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych 

 Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to ko-
nieczne, ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 

 Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 

 Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 

 Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 

 Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projek-
towymi; 
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 Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji 
wstępnej; 

 Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
 
6.1.2 Procedura prac 

1. Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy ob-
serwować stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji 
wentylacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji 
wstępnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.  

 
2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
Kierunek obrotów wentylatorów; 
Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
Działanie wyłącznika; 
Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 
Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
 
3. Kontrola działania wymienników ciepła 
Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 
Doprowadzenie energii elektrycznej do wymienników. 
 
4. Kontrola działania filtrów powietrza 
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 
 
5. Kontrola działania klap pożarowych  
Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 
Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 
 
6. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 
pomieszczeniu 
Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również 
cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 
 
7. 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: 
Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 
Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 
Działania włącznika rozruchowego; 
Działania przeciwzamrożeniowego; 
Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 
Działania regulacji strumienia powietrza; 
Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła;  
 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z 
uwzględnia elementów składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 
kpl. (komplety) 
szt. (sztuka) 
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kg (kilogram) 
m3 (metr sześcienny) 

 
8. Odbiór robót 
 
8.1 Sprawdzenie kompletności wykonania prac 
 

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montażem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodności 
ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 
Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem pro-
jektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie 
właściwości i części zamiennych; 
Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami technicznymi; 
Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji ze względu na działanie, czysz-
czenie i konserwację; 
Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji; 
Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji; 

 
9. Przepisy związane 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 
75/02 poz. 690); 

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blach o przekroju prostokątnym – Wymiary; 

 PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy 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 – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wenty-
lacyjnych blaszanych; 

 PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Ba-
dania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 

 PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 
Właściwości mechaniczne; 

 ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące 
części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 

 PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe doty-
czące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

 PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wyma-
gania wytrzymałościowe. 
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1.  Wstęp 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt budowlano-wykonawczy budowy 
instalacji klimatyzacji, związany z adaptacją poddasza na cele biurowe w budynku przy 
ulicy Poniatowskiego 29 w Katowicach. 
 

1.1 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2. 

 
1.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ulicy Poniatowskiego 29 
w Katowicach. Rodzaje i ilości robót do wykonania zawiera przedmiar robót stanowiący  
integralną część niniejszej specyfikacji. W zakres tych robót wchodzą czynności  
wyszczególnione poniżej: 
-roboty przygotowawcze, 
-roboty montażowe klimatyzatorów wewnętrznych, agregatów zewnętrznych, rurarzu, 
przewodów i elementów wentylacyjnych wchodzących w skład zaprojektowanej instalacji 
klimatyzacji, 
-próby i odbiory, 
-ochronę przed korozją, 
-kontrole jakości. 
 

2. Materiały 
Należy stosować materiały krajowe i zagraniczne posiadające aprobaty techniczne  
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Za jakość materiałów i urządzeń  
przeznaczonych do robót odpowiada wykonawca robót. Nie dotyczy to materiałów  
dostarczonych bezpośrednio przez Inwestora.  
Instalacje muszą być wykonywane materiałów podanych w ST i składać się z elementów 
wchodzących w skład jednego systemu. 

 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów.  

 
4. Transport 

Należy stosować jedynie takie środki transportu, które nie wpływają niekorzystnie na  
jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały należy zabezpieczyć 
przed ich przemieszczaniem. Powinny być poukładane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez wytwórcę. 

 
5. Wykonywanie robót 

Do rozpoczęcia montażu instalacji klimatyzacji można przystąpić po stwierdzeniu kierow-
nika budowy, iż możliwe jest wykonywanie robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa 
pracy. Roboty należy przeprowadzać zgodnie z dokumentacją techniczną. Ewentualne 
odstępstwa muszą być zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. 

 
5.1 Instalacja klimatyzacji 
5.1.1Klimatyzator 

Urządzenie schładzające powietrze w pomieszczeniu. 
Dla pomieszczeń biurowych zaprojektowano chłodzenie powietrza w okresie letnim przy 
pomocy klimatyzatorów ściennych typu INVERTER w systemie Multi V.  
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5.1.2 Rurarz hydrauliczny 
Przewody połączeniowe systemu klimatyzacyjnego łączące jednostkę zewnętrzną z jed-
nostkami wewnętrznymi w systemie trójnikowym. Przewody chłodnicze poziome prowa-
dzone są pod stropem pomieszczeń, obudowane lub prowadzone w stropie podwiesza-
nym pomieszczeń. Piony usytuowane są przy słupach nośnych budynku i prowadzą 
czynnik chłodniczy do piwnicy do jednostek zewnętrznych. Należy ściśle przestrzegać od-
ległości usytuowania jednostek klimatyzacyjnych i tras rurarzu zgodnie z rysunkami pro-
jektu wykonawczego. Podyktowane jest to obostrzeniami producenta w zakresie odległo-
ści jednostek wewnętrznych od zewnętrznych a co za tym idzie poprawnym i ekonomicz-
nym działaniem systemu klimatyzacyjnego.  
 

5.1.3 Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorów 
Skrzynia rozdzielcza z zabezpieczeniami i przewody elektryczne zapewniające dostawę 
energii elektrycznej  i sterowanie urządzeń. 
 

5.1.4 Izolacja termiczna 
Warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy pomiędzy jednostkami 
wewnętrznymi i zewnętrzną. 
 

5.1.5 Przewody wentylacyjne 
Elementy rozprowadzające powietrze, służące do chłodzenia jednostki zewnętrznej, po-
bierają świeże powietrze z zewnątrz i usuwają gorące powietrze z jednostki. 

 
6. Kontrola jakości robót 
 

1Badania jakości i poprawności robót 

a) stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczeń) 
b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne) 
c) rozruch, regulacja i pomiar wydajności klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokołu 
 

2 Urządzenia 

Typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Klimatyzatory powinny 
posiadać dokumenty: 

 DTR,  

 kartę gwarancyjną,  

 deklarację zgodności wyrobu. 
Typ urządzeń – INVERTEROWE 
 

3 Przewody hydrauliczne 

Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu. 
Rurociągi łączące jednostki należy poddać  próbie szczelności na ciśnienie 42 bar przez 12  
godzin. 
 

4 Instalacja elektryczna 

Po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia należy 
poddać badaniom stanu izolacji a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. 

 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest kompletny system (jednostka zewnętrzna  VRF i jednostki  
wewnętrzne)  sprawny technicznie. 
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8. Odbiór robót 
 

Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów czę-
ściowych). 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po speł-
nieniu następujących warunków: 

- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji 

- przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym 

- przeszkolenie obsługi 

- posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokoły, atesty) 

- oświadczenie kierownika robót 
 
9. Przepisy związane 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warun-
ków   technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja 

 PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomia-
rowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

 PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

 PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomiesz-
czeniach przeznaczonych do stałego przebywania  ludzi 

 PN-N-01307:1994 Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. 
Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów. 


