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WENTYLACJA
MONTA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.1. WST P
1.2. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania
techniczne dotycz ce wykonania i odbioru instalacji wentylacji
mechanicznej w Zespole Szkół nr 1 w Swarz dzu os. Miel y skiego 5a.
Powy sz dokumentacj nale y stosowa w trakcie realizacji prac
opisanych w nast puj cej dokumentacji: „Projekt instalacji wentylacji i
chłodzenia wybranych pomieszcze Zespołu Szkół nr 1 w Swarz dzu
na os. Miel y skiego 5A”.
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlano- monta owych
wymienionych w punkcie 1.1.
1.4. Zakres robót obj tych Specyfikacj
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynno ci
umo liwiaj ce wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwi zana jest z wykonaniem
w/w. robót:
o monta central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z
elementami sterowania i regulacji,
o monta kanałów i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej,
o monta kratek wyci gowych,
o monta czerpni ciennych,
o rozruch i regulacja instalacji wentylacji.
1.5 Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej
(ST) s zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami i Specyfikacj
Techniczn „Wymagania Ogólne” pkt 1.4.

•

Poj cia ogólne:

Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub
w jego cz ci maj ca na celu usuniecie powietrza zu ytego i
zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewn trznego.
Strefa przebywania ludzi – cz
przestrzeni pomieszczenia do
wysoko ci 2 m nad podłog , a tak e nad pomostami, gdzie przebywaj
ludzie, w której za pomoc instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej
trzeba zapewni wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.
Komfort cieplny – stan zadowolenia człowieka ze
termicznego (PN-85/N-08013).

rodowiska

Niezb dny strumie obj to ci powietrza zewn trznego – strumie
powietrza zewn trznego, który ze wzgl dów higienicznych nale y
doprowadzi do osób przebywaj cych w pomieszczeniu w celu
utrzymania odpowiedniej jako ci powietrza wewn trznego, w tym
zapewnienia odczucia wie o ci powietrza, odprowadzenia zapachów
ludzkiego ciała i utrzymania na normalnym poziomie zawarto ci tlenu i
dwutlenku w gla.
Krotno wymian powietrza, liczba wymian powietrza - liczbowa
warto intensywno ci wentylacji pomieszczenia, liczba okre laj ca ile
razy w ci gu godziny przepływa przez pomieszczenie strumie
powietrza o obj to ci równej obj to ci pomieszczenia.
Powietrze zewn trzne - powietrze atmosferyczne czerpane na
zewn trz obiektu.
Powietrze wewn trzne - powietrze znajduj ce
pomieszczenia lub w klimatyzowanej przestrzeni.

si

wewn trz

Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewn trzne znajduj ce si w granicach strefy, w której utrzymuje si parametry
wymagane ze wzgl du na przebywanie ludzi.
Powietrze nawiewane - powietrze wprowadzone przez nawiewniki do
pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.
Powietrze wywiewane - powietrze wewn trzne
pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.
Powietrze wyrzutowe - cało
odprowadzana do atmosfery.

lub cz

odprowadzane

z

powietrza wywiewanego

Powietrze recyrkulacyjne - cz
powietrza wywiewanego z pomieszczenia
kierowana po ewentualnym uzdatnieniu do układu nawiewnego.
Cyrkulacja powietrza - naturalne lub wymuszone przemieszczanie
powietrza w pomieszczeniu.
Obliczeniowe parametry powietrza zewn trznego - warto ci liczbowe
temperatury i wilgotno ci wzgl dnej i innych pochodnych parametrów

powietrza zewn trznego, które nale y przyjmowa a danej miejscowo ci
przy obliczaniu i doborze urz dze wentylacji i klimatyzacji.
Obliczeniowe parametry powietrza wewn trznego - warto ci liczbowe
temperatury, wilgotno ci wzgl dnej i pr dko ci ruchu powietrza w strefie
przebywania ludzi, na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymaga
technologii, które nale y przyjmowa - w funkcji przeznaczenia i trybu
u ytkowania pomieszcze - przy obliczaniu i doborze urz dze wentylacji i
klimatyzacji.
Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegaj ce na podwy szaniu
jego temperatury.
Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegaj ce na usuwaniu z niego
zanieczyszcze stałych lub ciekłych.
Wentylacja naturalna - wentylacja zachodz ca wskutek działania
naturalnych sił przyrody tj. sił wyporu termicznego lub/i siły naporu wiatru.
Wentylacja grawitacyjna - wentylacja naturalna spowodowana przez
ró nic g sto ci powietrza na zewn trz i wewn trz pomieszczenia.
Infiltracja powietrza - napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i
nieszczelno ci w przegrodach.
Wentylacja mechaniczna - wentylacja b d ca wynikiem działania urz dze
mechanicznych lub strumienicowych, wprawiaj cych powietrze w ruch.
Wentylacja ogólna - wentylacja polegaj ca na wymianie powietrza w całym
pomieszczeniu.
Wentylacja nawiewna - wentylacja polegaj ca na doprowadzeniu powietrza
do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna - wentylacja polegaj ca na odprowadzeniu
powietrza z pomieszczenia.
Wentylacja nadci nieniowa - wentylacja charakteryzuj ca si przewag
strumienia powietrza nawiewanego nad powietrzem wywiewanym, przy
której nast puje przepływ powietrza przez otwory i nieszczelno ci w
przegrodach z pomieszczenia na zewn trz.
Wentylacja podci nieniowa - wentylacja charakteryzuj ca si przewag
strumienia powietrza wywiewanego nad powietrzem nawiewanym, przy
której nast puje przepływ powietrza przez otwory i nieszczelno ci w
przegrodach z zewn trz do pomieszczenia.
2.0. MATERIAŁY
2.1. Materiały do wykonania instalacji wentylacji
• centrale wentylacyjne, wiadectwo zgodno ci z PN-EN
1886:2001,
• kanały i kształtki systemu spiro z blach i ta m stalowych
ocynkowanych wg PN-EN 10142 + A1, PN-89/H-92125, klasa
szczelno ci A wg PN-B-76001:1996.
2.2. Składowanie materiałów
Centrale, przewody, wentylatory nale y przechowywa
w
pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazów. Przewody luzem układa nale y na gładkim i czystym podło u.
Nie nale y wsuwa przewodów o mniejszych rednicach do wi kszych.
Nawiewniki, wywiewniki i anemostaty powinny by składowane tak
długo jak to mo liwe w opakowaniach fabrycznych i przechowywane w
pomieszczeniach suchych, czystych na równym podło u.

3.0.

SPRZ T
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponowa drobnym
sprz tem monta owym wynikaj cym z technologii prowadzenia robót.

4.0.

TRANSPORT
Wykonawca
powinien
dysponowa
samochodem dostawczym do 3,5 t.

sprawnym

technicznie

Przewody i urz dzenia nale y chroni
przed uszkodzeniami
pochodz cymi od podło a, na którym s przewo one, zawiesi
transportowych, stosowania niewła ciwych narz dzi i metod
przeładunku.
Zaleca si transport w opakowaniach fabrycznych. Materiały
przewo one powinny by zabezpieczone przed przypadkowym
przesuni ciem i uszkodzeniem w czasie transportu.
5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Monta instalacji
5.1.1.

Monta przewodów
Przewody wentylacyjne powinny by zamocowane do przegród
budynków w odległo ci umo liwiaj cej szczelne wykonanie poł cze
poprzecznych. W przypadku poł cze kołnierzowych odległo ta
powinna wynosi co najmniej 100 mm.
Przej cia przewodów przez przegrody budynku nale y wykonywa w
otworach, których wymiary s od 20 do 50 mm wi ksze od wymiarów
zewn trznych przewodów lub przewodów z izolacj . Przewody na
całej grubo ci przegrody powinny by obło one wełn mineraln lub
innym materiałem elastycznym o podobnych wła ciwo ciach.
Przej cia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpo arowego
powinny by wykonane w sposób nie obni aj cy odporno ci ogniowej
tych przegród.
Izolacje akustyczna przewodów powinny mie szczelne poł czenia
wzdłu ne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej
powinna by ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji,
odpowiednia odporno na przenikanie wilgoci.
Izolacje akustyczn nie s wyposa one przez producenta w warstw
chroni c przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje nara one
na działanie czynników atmosferycznych powinny mie odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewn trznej
powierzchni.
Materiał podpór i podwiesze powinna charakteryzowa odpowiednia
odporno na korozj w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna by
odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania.
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno
przenosi obci enia wynikaj ce z ci arów:
a) przewodów;
b) materiału izolacyjnego;
c) elementów
instalacji
niezamocowanych
niezale nie
zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików, przepustnic
itp.;
d) elementów składowych podpór lub podwiesze ;
e) osoby lub osób, które b d stanowiły dodatkowe obci enie
przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji.

Pionowe elementy podwiesze oraz poziome elementy podpór powinny
mie współczynnik bezpiecze stwa równy co najmniej 1,5 w
odniesieniu do granicy plastyczno ci pod wpływem obliczeniowego
obci enia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urz dzenia i elementy w sieci
przewodów mogły by zdemontowane lub wymienione, nale y
zapewni niezale ne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalno ci
ciepln konstrukcja podpór lub podwiesze powinna umo liwia
kompensacj wydłu e liniowych.
Nale y zapewni dost p w celu czyszczenia do nast puj cych,
zamontowanych w przewodach urz dze :
a) przepustnice;
b) tłumiki hałasu o przekroju kołowym;
c) tłumiki hałasu o przekroju prostok tnym;
d) wentylatory przewodowe;
5.1.2. Przepustnice
Przepustnice do regulacji wst pnej i zamykaj ce, nastawiane r cznie,
powinny by wyposa one w element umo liwiaj cy trwałe
zablokowanie d wigni nap du w wybranym poło eniu. Mechanizmy
nap du przepustnic nie powinny mie
nadmiernych luzów
powoduj cych powstawanie drga i hałasu w czasie pracy instalacji.
Mechanizmy nap du przepustnic powinny umo liwia łatw zmian
poło enia łopat w pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice
powinny mie
wyra ne oznaczenie poło enia otwartego i
zamkni tego.
Szczelno przepustnicy zamykaj cej w pozycji zamkni tej powinna
odpowiada co najmniej klasie I wg klasyfikacji podanej w PN - EN
1751.
6.0. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Kontrola jako ci materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót musz odpowiada
wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
oraz uzyska akceptacj In yniera.
6.2. Kontrola jako ci robót
6.2.1. Warunki przyst pienia do bada
Badania nale y przeprowadzi w nast puj cych fazach:
a) przed zamurowaniem przej przewodów przez przegrody budowlane,
b) przed nało eniem otuliny,
c) po uko czeniu monta u oraz dokonaniu regulacji,
d) w okresie gwarancyjnym.
6.3.2.

Kontrola działania instalacji
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie
mo liwo ci działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to
pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepła, itp. zostały prawidłowo zamontowane
i działaj efektywnie.
• Prace wst pne
Przed rozpocz ciem kontroli działania instalacji nale y wykona
nast puj ce prace wst pne:

a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach ró nych obci e ;
b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z
uwzgl dnieniem specjalnych warunków eksploatacyjnych;
c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach
wentylacyjnych;
d) Okre lenie strumienia powietrza na ka dym nawiewniku i
wywiewniku; je li to konieczne, ustawienie kierunku
wypływu powietrza z nawiewników;
e) Nastawienie i sprawdzenie urz dze zabezpieczaj cych;
f) Przedło enie protokołów z wszystkich pomiarów
wykonanych w czasie regulacji wst pnej;
g) Przeszkolenie słu b eksploatacyjnych, je li istniej .
Wymagania ogólne
Kontrola działania powinna post powa w kolejno ci od
pojedynczych urz dze i cz ci składowych instalacji, przez
poszczególne układy instalacji do całych instalacji. Poszczególne
cz ci składowe i układy instalacji powinny by doprowadzone
do okre lonych warunków pracy.
Nale y obserwowa
rzeczywist
reakcj
poszczególnych
elementów składowych instalacji. Nie jest wystarczaj ce
poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych
po rednich wska nikach. W celu potwierdzenia prawidłowego
działania urz dze regulacyjnych nale y równie obserwowa
zale no mi dzy sygnałem wymuszaj cym a działaniem tych
urz dze .
Nale y obserwowa stabilno działania instalacji jako cało ci.
W czasie kontroli działania instalacji nale y dokona weryfikacji
poprzednio wykonanych bada , nastaw i regulacji wst pnej
instalacji.
Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych
urz dze wentylacyjnych
a) Kierunek obrotów wentylatorów;
b) Regulacja pr dko ci obrotowej lub inny sposób regulacji
wydajno ci wentylatora;
c) Działanie wył cznika;
d) Wł czanie i wył czanie regulacji oraz układu regulacji
przepustnic;
e) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;
f) Działanie i kierunek regulacji urz dze regulacyjnych;
g) Elementy zabezpieczaj ce silników nap dzaj cych.
Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników.
Kontrola działania sieci przewodów
a) Działanie elementów dławi cych zainstalowanych w
instalacjach: ogrzewczej, chłodzenia i nawil ania powietrza;
b) Dost pno do sieci przewodów.
7.0.

OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru s :
• przewody rurowe i kształtki - 1 m2
• centrala wentylacyjna z elementami zasilania i
sterowania1 kpl. dla ka dego typu,
• wentylatory, nawiewniki, wywiewniki 1 szt. dla
ka dego typu.

8.0. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór mi dzyoperacyjny robót poprzedzaj cych
8.2. Odbiory mi dzyoperacyjne s elementem kontroli jako ci robót
poprzedzaj cych wykonanie instalacji i w szczególno ci powinny im
podlega prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z
projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.
Odbiory mi dzyoperacyjne nale y dokonywa szczególnie, je eli dalsze
roboty b d wykonywane przez innych pracowników.
Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadza , przykładowo w
stosunku do nast puj cych rodzajów robót:
a) wykonanie przej dla przewodów przez ciany i stropy umiejscowienie i wymiary otworu;
Po dokonaniu odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi protokół
stwierdzaj cy jako
wykonania robót oraz potwierdzaj cy ich
przydatno do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole nale y
jednoznacznie identyfikowa miejsca i zakres robót obj tych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jako ci wykonania robót albo ich
przydatno ci do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole nale y
okre li zakres i termin wykonania prac naprawczych. Po wykonaniu
tych prac nale y ponownie dokona odbioru mi dzyoperacyjnego.
8.3. Odbiór techniczny cz ciowy instalacji wentylacji
Odbiór techniczny cz ciowy powinien by przeprowadzany dla tych
elementów lub cz ci instalacji wentylacji, do których zanika dost p w
wyniku post pu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów uło onych
w stropach podwieszonych, przej w przepustach oraz przegrody
budowlane, których sprawdzenie b dzie niemo liwe lub utrudnione w
fazie odbioru ko cowego.
Odbiór cz ciowy przeprowadza si w trybie przewidzianym dla
odbioru ko cowego jednak bez oceny prawidłowo ci pracy instalacji.
W ramach odbioru cz ciowego nale y:
a) sprawdzi czy odbierany element instalacji lub jej cz
jest
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz cymi zmian
w tym projekcie;
b) przeprowadzi niezb dne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi protokół
potwierdzaj cy prawidłowe wykonanie robót, zgodno wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezb dnych
bada odbiorczych. W protokole nale y jednoznacznie zidentyfikowa
miejsce zainstalowania elementów lub lokalizacj cz ci instalacji,
które były obj te odbiorem cz ciowym. Do protokołu odbioru nale y
zał czy protokoły niezb dnych bada odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz ciowego, w protokole
nale y okre li zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupełniaj cych. Po wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona
odbioru cz ciowego.
8.4. Odbiór techniczny ko cowy instalacji wentylacji
Instalacja powinna by przedstawiona do odbioru technicznego
ko cowego po spełnieniu nast puj cych warunków:
a) zako czono wszystkie roboty monta owe przy instalacji, ł cznie
z wykonaniem izolacji cieplnej;
b) dokonano bada odbiorczych, z których wszystkie zako czyły si
wynikiem pozytywnym;
c) zako czono uruchamianie instalacji obejmuj ce w szczególno ci
regulacj monta ow .
Przy odbiorze ko cowym instalacji nale y przedstawi
dokumenty:

nast puj ce

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi
ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie
budowy);
b) protokoły odbiorów mi dzyoperacyjnych;
c) protokoły odbiorów technicznych cz ciowych;
d) protokoły wykonanych bada odbiorczych;
f) dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie
wyroby budowlane, z których wykonano instalacj ;
g) instrukcj obsługi instalacji
W ramach odbioru ko cowego nale y:
a) sprawdzi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym powykonawczym;
b) sprawdzi protokoły odbiorów mi dzyoperacyjnych;
c) sprawdzi protokoły odbiorów technicznych cz ciowych;
d) sprawdzi protokoły zawieraj ce wyniki bada odbiorczych;
e) uruchomi
instalacj , sprawdzi
osi ganie zakładanych
parametrów.
Odbiór ko cowy ko czy si protokolarnym przej ciem instalacji do
u ytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do u ytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.
Protokół odbioru ko cowego nie powinien zawiera postanowie
warunkowych. W przypadku zako czenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, po
usuni ciu przyczyn takiego stwierdzenia nale y przeprowadzi
ponowny odbiór instalacji.
10.0. PRZEPISY
Polskie Normy
PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i u yteczno ci publicznej. Wymagania wraz ze zmian PN-83/B-03430/Az3

PN-89/B10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze.

PN-EN
1505:2001

Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostok tnym Wymiary.

PN-EN
1506:2001

Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki
wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym Wymiary.

PN-EN
1886:2001

Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne - Wła ciwo ci mechaniczne.

PN-EN
12220:2001

Wentylacja budynków - Sie przewodów - Wymiary
kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej.

PN-B-

Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

01411:1999

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe
powietrza zewn trznego.

PN-76/B03420
PN-78/B03421

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe
powietrza
wewn trznego
w
pomieszczeniach
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
PN-73/B-03431 PN-B-03434:1999

budownictwie - Wymagania.
Wentylacja
mechaniczna w

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe
wymagania i badania.

PN-78/B10440

Wentylacja
mechaniczna
Urz dzenia
wentylacyjne Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B76001:1996

Wentylacja
Przewody
wentylacyjne Wymagania i badania.

PN-B76002:1996

Wentylacja - Poł czenia urz dze , przewodów i
kształtek
wentylacyjnych
blaszanyc
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1. Cz

ogólna.

1.1.Nazwa zamówienia
- Umowa nr Z1.6/2016 z dnia 08.03.2016 r. na wykonanie zadania pt: „Projekt
instalacji wentylacji i chłodzenia wybranych pomieszcze

Zespołu Szkół nr 1 w

Swarz dzu na os. Miel y skiego 5A.”
1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s

wymagania dotycz ce

wykonania i odbioru robót zwi zanych z dostaw , monta em i uruchomieniem
instalacji klimatyzacji oraz instalacji odprowadzenia skroplin w wybranych
pomieszczeniach biurowych budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarz dzu na os.
Miel y skiego 5A.
Specyfikacja techniczna stanowi cz

Dokumentacji Projektowej i nale y j

stosowa podczas wykonywania robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzenia skroplin
i instalacji elektrycznej. Zakres rzeczowy obejmuje:
a) dostaw , monta i uruchomienie nast puj cych układów klimatyzacji marki
GREE:

jednostki wewn trzne systemu GREE FREE MATCH
•

GWH(09)RB-K3DNA3E – sztuk 5

•

GWH(12)RB-K3DNA3E – sztuk 4

•

GWH(24)RD-K3DNA3E – sztuk 11

•

GWH(18)RC-K3DNA3E – sztuk 4

jednostki zewn trzne systemu GREE FREE MATCH

•

GWHD(28)NK3MO – sztuk 2

•

GWHD(36)NK3BO – sztuk 6

•

GWHD(24)NK3MO – sztuk 1
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•

GWHD(42)NK3AO – sztuk 1

Jednostki klimatyzacyjne typu SPLIT

•

GWH18KG-K3(LCLH) – sztuk 1

•

GWH12KF-K3(LCLH) – sztuk 1

- klimatyzatory inwerterowe z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R410A;
- system typu split lub multispilt z mo liwo ci

podł czenia do kilku

parowników do jednego agregatu skraplaj cego;
- monta

jednostek zewn trznych na dachu budynku na konstrukcjach

wsporczych;
- monta jednostek wewn trznych typu na ciennego.
b) wykonanie poł cze technologicznych ruroci gami miedzianymi chłodniczymi
o rednicach od 1/4” do 1/2” z izolacj , przewodami skroplin z PVC 1/2” /
w yk 6/9 m i przewodami elektrycznymi;
c) próby szczelno ci instalacji oraz regulacja wraz z uruchomieniem instalacji
uj tych w projekcie wykonawczym.
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych oraz robót tymczasowych.
Roboty tymczasowe s robotami projektowanymi i wykonywanymi jako potrzebne
do wykonania robót podstawowych, ale nie s

przekazywane Zamawiaj cemu

i s usuwane po wykonaniu robót podstawowych.
Roboty towarzysz ce s rozumiane jako prace niezb dne do wykonania robót
podstawowych, a niezaliczane do robót tymczasowych.
W/w robotami b dzie w szczególno ci:
• oddzielenie pomieszcze od reszty budynku za pomoc grubej folii
malarskiej;
• zabezpieczenie sprz tu, mebli w remontowanych pomieszczeniach;
• oznakowanie miejsca prowadzenia robót;
• przekucia przez przegrody;
• uszczelnienie przej

przez przegrody;

• inwentaryzacja powykonawcza.
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1.5. Informacje o terenie budowy
Teren budowy stanowi pomieszczenia biurowe budynku, teren wokół budynku
oraz dach, na którym zostanie posadowiona jednostka zewn trzna.
1.5.1. Organizacja robot budowlanych
Planowane roboty nale y zorganizowa

i przeprowadzi

z ograniczeniami

wynikaj cymi z funkcji u ytkowej budynku.
1.5.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest zobowi zany zapewni

bezpiecze stwo osób postronnych,

u ytkowników budynku oraz pojazdów, poprzez dostosowanie organizacji robót
oraz odpowiednie wydzielenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac, w
uzgodnieniu z u ytkownikiem.
1.5.3. Ochrona rodowiska
Wszystkie odpady pozostałe z wykonywanych prac nale y wywie
składowisko odpadów i składnic

złomu. Przedstawi

na

Inwestorowi kart

przekazania odpadu.

1.5.4. Warunki bezpiecze stwa pracy
Wszyscy pracownicy musz

by

przeszkoleni oraz musz

badania lekarskie. Wykonawca przed wej ciem na budow

posiada

aktualne

jest zobowi zany

przedstawi inwestorowi list pracowników przeznaczonych do wykonywania w/w
zadania wraz z odpowiednimi za wiadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego,
instrukta owego, oraz za wiadcze

o braku przeciwwskaza

do wykonywania

danego zawodu.
Roboty nale y wykonywa zgodnie z przepisami BHP i PPO .
1.5.5. Zaplecze dla wykonawcy
Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim własnym kosztem i staraniem.
Pomieszczenie w budynku mo e by udost pnione po uzgodnieniu stron.
1.5.6. Ogrodzenie
Pomieszczenia, w których odbywa si b d roboty oddzieli od reszty budynku
grub foli oraz odpowiednio oznakowa , tak, aby osoby postronne nie wchodziły
na teren, gdzie prowadzone b d prace.
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1.6. Główne kody
Kod CPV 39717200 – 3 – urz dzenia klimatyzacyjne
Kod CPV 45331220 – 4 – instalowanie urz dze klimatyzacyjnych

1.7. Okre lenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi

normami

oraz

Ogólna

Specyfikacj

Techniczn

i

Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych – wydanymi przez
COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-6)
Okre lenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowi zuj cymi normami oraz
okre leniami podanymi poni ej.
- Klimatyzator –

jednostka wewn trzna (parownik) – urz dzenie maj ce

za zadanie schłodzenie lub ogrzanie powietrza w pomieszczeniu według
danych parametrów.
- Klimatyzator – jednostka zewn trzna (skraplacz) -

urz dzenie maj ce

za zadanie odbiór energii (chłodzenie lub ogrzewanie) z jednostki
wewn trznej.
- Przewody czynnika chłodniczego/ kondensatu – przewody miedziane w
zwoju wykonane wg zgodnie z norm UNI-EN 12735-1 izolowana osłon
polietylenow

zgodnie

z

UNI-EN

od chlorofluorow glowodorów

10376,

(CFC)

woln
oraz

wodorochlorofluorow glowodorów (HCFC) zgodnie z norm europejsk
CEE/UE 2037/2000, odporno
przewodno

cieplna 40°C:

na dyfuzj

pary wodnej

= 6100,

0,038 W/m°K

- Izolacja przewodów chłodniczych na dachu budynku – izolacja kauczukowa
gr. 9 mm, o odporno ci na działanie promieniowania UV i wysokiej
temperatury (do 150°C)
- Przewody skroplin – przewody z tworzywa sztucznego PP PN20, ł czone
w sposób gwarantuj cy ich szczelno
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1.8. Ogólne wymagania dotycz ce robót
- Wykonawca odpowiedzialny jest za jako
z dokumentacj

ich wykonania oraz zgodno

projektow , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru,

wyznaczonego przez Inwestora.
- Wykonanie robót winno by

zlecone Wykonawcy z odpowiednimi

uprawnieniami. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót
zgodnie z Umow , za jako
robót oraz za ich zgodno

zastosowanych materiałów i wykonywanych
z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie

roboty instalacyjne nale y wykona
wykonania

i odbioru

robót

wg „Warunków technicznych

budowlano

-

monta owych”

oraz

obowi zuj cych norm. Wykonawca winien ustanowi Kierownika Budowy
z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalno ci
sanitarnej posiadaj cego aktualne za wiadczenie o przynale no ci do OIIB.
Prace prowadzone b d

w obiekcie czynnym i do Wykonawcy b dzie

nale ało zabezpieczenie pomieszcze

dla unikni cia zabrudzenia całego

obiektu.
- Przed przyst pieniem do robót monta owych wykonawca robót winien
uzgodni

z Inspektorem szczegóły techniczne monta u klimatyzatorów

(mi dzy innymi sposób zamocowania jednostek, tras

rurarzu, tras

okablowania).
- Przekazanie terenu budowy – Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy teren
budowy w terminie zgodnie z umow .

2. Wymagania dotycz ce materiałów
2.1. Wymagania ogólne
- Urz dzenia musz by fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi
podanymi

w niniejszej

specyfikacji

technicznej

oraz

dokumentacji

projektowej,
- Do monta u zastosowa materiały fabrycznie nowe podane w wykazie
materiałowym b d

równowa ne, o parametrach technicznych, takich

samych, jak urz dzenia podane w dokumentacji projektowej,
- Materiały stosowane w robotach zostały wyszczególnione w Dokumentacji
Projektowej,
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- Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji winny
posiada

wła ciwe

atesty

higieniczne, p.

po ., bezpiecze stwa i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- Dopuszcza si stosowanie tylko takich materiałów i technologii i rozwi za
materiałowych, które s celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania
wynikaj cego z dokumentacji projektowej.
- Zakres odpowiedzialno ci Wykonawcy obejmuje równie dostaw i monta
układów sterowania prac klimatyzatorów.
2.2. Rodzaj materiałów
-

urz dzenie klimatyzacyjne typu multisplit jednostka wewn trzna model

GWH(09)RB-K3DNA3E – sztuk 5
-

urz dzenie klimatyzacyjne typu multisplit jednostka wewn trzna model

GWH(12)RB-K3DNA3E – sztuk 4
-

urz dzenie klimatyzacyjne typu multisplit jednostka wewn trzna model

GWH(24)RD-K3DNA3E – sztuk 11
-

urz dzenie klimatyzacyjne typu multisplit jednostka wewn trzna model

GWH(18)RC-K3DNA3E – sztuk 4
-

urz dzenie klimatyzacyjne typu multisplit jednostka zewn trzna model

GWHD(28)NK3MO – sztuk 2
-

urz dzenie klimatyzacyjne typu multisplit jednostka zewn trzna model

GWHD(36)NK3BO – sztuk 6
-

urz dzenie klimatyzacyjne typu multisplit jednostka zewn trzna model

GWHD(24)NK3MO – sztuk 1
-

urz dzenie klimatyzacyjne typu multisplit jednostka zewn trzna model

GWHD(42)NK3AO – sztuk 1
- jednostka klimatyzacyjna typu SPLIT model GWH18KG-K3(LCLH) – szt 1
- jednostka klimatyzacyjna typu SPLIT model GWH12KF-K3(LCLH) – szt 1
- ruroci gi miedziane lutowane izolowane o rednicach od 1/4” do 1/2”;
- przewody skroplin PCV

1/2” i 3/4”/w yk 6/9 mm

- podstawy stalowe pod agregaty skraplaj ce
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2.3. Wymagania dla materiałów
Parametry

techniczne

materiałów

i

wyrobów

powinny

by

wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada

zgodne z
wymaganiom

obowi zuj cych norm i przepisów. Dostarczone urz dzenia nale y sprawdzi pod
wzgl dem kompletno ci, zgodno ci z danymi wytwórcy, przeprowadzi ogl dziny
stanu opakowa materiałów, cz ci składowych urz dze i kompletnych urz dze .
Urz dzenia – klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mie

dokumenty

dopuszczenia do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami. Atesty nale y dostarczy
Zamawiaj cemu przed rozpocz ciem robót monta owych. Wykonawca ma
obowi zek przedstawi

wiadectwo jako ci materiału, certyfikat na znak

bezpiecze stwa, deklaracj zgodno ci z Polsk Norm Zharmonizowan .
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn niezb dnych do wykonania robót
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowi zany zastosowa sprz t i maszyny
wła ciwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jako

wykonywanych robót. Roboty monta owe wykonywa

przy u yciu

elektronarz dzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin monta owych
atestowanych.
Sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków
umowy nie zostan dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru.
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu
rodki transportowe powinny by
urz dze

odpowiednio przystosowane do transportu

niezb dnych do wykonania robót. Transport klimatyzatorów nale y

wykonywa

w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe elementy – materiały

transportowa

w sposób zabezpieczaj cych przed ich uszkodzeniem. Podczas
oraz składowania urz dze

nale y

przestrzega zalece wytwórców. Załadunek i wyładunek powinien odbywa
si

ostro nie.

Transport obejmuje drog pomi dzy magazynem dystrybutora a placem budowy.
Urz dzenia i elementy instalacji mog by przewo one wewn trznie dowolnymi,
lecz bezpiecznymi rodkami transportu.
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5. Wymagania dotycz ce wykonania robót.
5.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako
zgodno

wykonania tych robót oraz ich

z umow , projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami

zarz dzaj cego realizacj umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odst pstw od
tych dokumentów wymaga akceptacji zarz dzaj cego realizacj umowy oraz
projektanta.

5.2. Wymagania ogólne dotycz ce robót.
Wykonawca winien realizowa roboty zgodnie z dokumentacj projektow .
Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Zespołu Szkół nr 1
w Swarz dzu.
Zakup klimatyzatorów firmy GREE

Ilo

Instalacja klimatyzacji
Klimatyzator jednostka wewn trzna VIOLA PERFECT

serii FREE

MATCH INVERTER model GWH(09)RB-K3DNA3E firmy GREE:
Wydajno chłodnicza: 2,6 kW
Wydajno grzewcza: 2,8 kW
Pobór mocy chłodzenie: 0,05 kW
Pobór mocy grzanie: 0,05 kW
Zasilanie: 1/220-240/50Hz
Poziom mocy akustycznej - parownik: 40/37/35/32 dB(A)
Przył cza rur ciecz/gaz: 1/4” i 3/8”
Wymiary parownika: szer. x gł. x wys.: 794x186x265 mm
Waga skraplacza: 9 kg
Klimatyzator jednostka wewn trzna VIOLA PERFECT serii FREE

5 szt.

MATCH INVERTER model GWH(12)RB-K3DNA3E firmy GREE:
Wydajno chłodnicza: 3,5 kW
Wydajno grzewcza: 3,8 kW
Pobór mocy chłodzenie: 0,05 kW
Pobór mocy grzanie: 0,05 kW
Zasilanie: 1/220-240/50Hz
Poziom mocy akustycznej - parownik: 42/39/36/33 dB(A)
Przył cza rur ciecz/gaz: 1/4” i 3/8”
Wymiary parownika: szer. x gł. x wys.: 848x189x274 mm
Waga skraplacza: 10 kg
Klimatyzator jednostka wewn trzna VIOLA PERFECT serii FREE

4 szt.

11 szt.

10

MATCH INVERTER model GWH(24)RD-K3DNA3G firmy GREE:
Wydajno chłodnicza: 6,5 kW
Wydajno grzewcza: 7,0 kW
Pobór mocy chłodzenie: 0,05 kW
Pobór mocy grzanie: 0,05 kW
Zasilanie: 1/220-240/50Hz
Poziom mocy akustycznej - parownik: 51/47/42/39 dB(A)
Przył cza rur ciecz/gaz: 1/4” i 5/8”
Wymiary parownika: szer. x gł. x wys.: 1018x233x315 mm
Waga skraplacza: 15 kg
Klimatyzator jednostka wewn trzna VIOLA PERFECT serii FREE
MATCH INVERTER model GWH(18)RC-K3DNA3E firmy GREE:
Wydajno chłodnicza: 5,3 kW
Wydajno grzewcza: 5,8 kW
Pobór mocy chłodzenie: 0,05 kW
Pobór mocy grzanie: 0,05 kW
Zasilanie: 1/220-240/50Hz
Poziom mocy akustycznej - parownik: 45/42/37/33 dB(A)
Przył cza rur ciecz/gaz: 1/4” i 1/2”
Wymiary parownika: szer. x gł. x wys.: 945x208x298 mm
Waga skraplacza: 13 kg
Klimatyzator jednostka zewn trzna układu typu FREE MATCH

4 szt.

INVERTER model GWHD(28)NK3MO firmy GREE:
Wydajno chłodnicza: 2,2/8,0/10,0 kW
Wydajno grzewcza: 3,6/9,3/10,2 kW
Poziom hałasu: 68 dB(A)
Przył cza rur ciecz/gaz: 4 x 6,35-9,52; 4x1/4-3,8”
Wymiary szer. x gł. x wys.: 980x427x790 mm
Waga: 69 kg
Klimatyzator jednostka zewn trzna układu typu FREE MATCH

2 szt.

INVERTER model GWHD(36)NK3BO firmy GREE:
Wydajno chłodnicza: 2,1/10,5/11 kW
Wydajno grzewcza: 2,6/11,0/13,0 kW
Poziom hałasu: 70 dB(A)
Przył cza rur ciecz: 2 x 6,35-9,52; 1x6,35-12,7;1x9,52-15,9
Przył cza rur gaz: 2x ¼”-3/8”;1x1/4”-1/2”;1x3/8”-5/8”
Wymiary szer. x gł. x wys.: 1015x440x1103 mm
Waga: 94 kg
Klimatyzator jednostka zewn trzna układu typu FREE MATCH

6 szt

INVERTER model GWHD(24)NK3MO firmy GREE:
Wydajno chłodnicza: 2,3/7,1/8,5 kW
Wydajno grzewcza: 3,6/8,5/8,8 kW
Poziom hałasu: 68 dB(A)
Przył cza rur ciecz: 3 x 6,35-9,52
Przył cza rur gaz: 3x ¼”-3/8”

1 szt
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Wymiary szer. x gł. x wys.: 980x427x790 mm
Waga: 69 kg
Klimatyzator jednostka zewn trzna układu typu FREE MATCH
INVERTER model GWHD(42)NK3AO firmy GREE:
Wydajno chłodnicza: 2,1/12,1/13,6 kW
Wydajno grzewcza: 2,6/13,0/14,0 kW
Poziom hałasu: 64 dB(A)
Przył cza rur ciecz: 2 x 6,35-9,52; 2x6,35-12,7;1x9,52-15,9
Przył cza rur gaz: 2x ¼”-3/8”;2x1/4”-1/2”;1x3/8”-5/8”
Wymiary szer. x gł. x wys.: 1015x440x1103 mm
Waga: 102 kg

1 szt

Klimatyzator jednostka typu split ( jednostka wewn trzna i zewn trzna)
seria CHANGE producent GREE model GWH18KG-K3(LCLH)
Wydajno chłodnicza: 1,2/5,27/6,2 kW
Wydajno grzewcza: 1,1/5,57/6,0 kW
Poziom hałasu jednostka zewn trzna: 55 dB(A)
Przył cza rur ciecz/gaz: 6/12 mm
Wymiary szer. x gł. x wys.: 955 x 700 x 396 mm
Waga: 46 kg

1 szt

Klimatyzator jednostka typu split ( jednostka wewn trzna i zewn trzna)
seria CHANGE producent GREE model GWH12KF-K3(LCLH)
Wydajno chłodnicza: 0,6/3,5/3,96 kW
Wydajno grzewcza: 0,6/3,8/5,13 kW
Poziom hałasu jednostka zewn trzna: 53 dB(A)
Przył cza rur ciecz/gaz: 6/9 mm
Wymiary szer. x gł. x wys.: 776 x 540 x 320 mm
Waga: 29 kg

- Monta

1 szt

układu klimatyzacyjnego: wykonanie instalacji zasilania i

sterowania, instalacji chłodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin,
wykonanie konstrukcji wsporczych.
- Regulacja i rozruch instalacji klimatyzacji.

5.3. Roboty budowlane
Monta

przewodów i urz dze

klimatyzacji winien by

wykonany na

przygotowanych podło ach jako rozwi zanie docelowe (nie dopuszcza si
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stosowania rozwi za

prowizorycznych, tymczasowych). Roboty monta owe

instalacji klimatyzacji powinny by wykonane zgodnie z dokumentacj techniczn ,
obowi zuj cymi przepisami BHP oraz zaleceniami szczegółowymi producentów
materiałów i urz dze .
5.4. Monta urz dze
- Wykonawca robót powinien posiada

odpowiednie uprawnienia oraz

do wiadczenie z zakresie instalacji klimatyzacyjnych.
- Przedmiotowe

roboty

nale y

wykona

zgodnie

z

Dokumentacj

Techniczno-Ruchow poszczególnych producentów.
- Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzi firma posiadaj ca
autoryzacj producenta zastosowanego urz dzenia.
6. Kontrola jako ci robót
6.1. Badania jako ci i poprawno ci robót
a) stanu kompletno ci klimatyzatorów – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych
zabezpiecze );
b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne);
c) rozruch i regulacja klimatyzatorów, wyniki wpisa do protokołu.
6.2. Urz dzenia
Typ

klimatyzatorów

winien

by

Klimatyzatory powinny posiada

dostarczony

zgodnie

dokumenty: kart

z

zamówieniem.

gwarancyjn , deklaracj

zgodno ci wyrobu, warunki gwarancji.
6.3. Przewody hydrauliczne
Prób szczelno ci instalacji chłodniczej wykona azotem na maksymalne ci nienie
robocze zalecane przez producenta w DTR urz dze
Po pozytywnej próbie szczelno ci, instalacj

na okres 24 godzin.

napełni czynnikiem chłodniczym

R410A.
6.4. Instalacja elektryczna
Po zako czeniu monta u instalacja elektryczna musi by

poddana pomiarom,

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, a w szczególno ci:
- badanie rezystancji izolacji,
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- badanie skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej,
- badanie wył cznika ró nicowo - pr dowego

7. Wymagania dotycz ce obmiaru robót
Jednostk obmiarow jest:
- sztuka – parownik sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej;
- sztuka – skraplacz sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej;
- sztuka – rozdzielacz czynnika chłodniczego;
- mb – dla instalacji chłodniczej, elektrycznej i odprowadzenia skroplin.
8. Opis sposobu odbioru robót
8.1. Wykonane roboty podlegaj odbiorowi ko cowemu. Odbiorom cz ciowym
mog podlega prace zanikaj ce, stanowi ce etapy funkcjonalne i maj ce istotny
wpływ na realizacj cało ci zadania.
8.2. Instalacja powinna by przedstawiona do odbioru technicznego ko cowego
po spełnieniu nast puj cych warunków:
- zako czenie wszystkich robót monta owych przy instalacji;
- przeprowadzenie

wszystkich

bada

przedodbiorowych

z

wynikiem

pozytywnym;
- przeszkolenie u ytkownika w zakresie obsługi urz dze
- posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (za wiadczenia wła ciwych
jednostek i organów,

wiadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne,

dokumentacja powykonawcza).
8.3. O stwierdzeniu całkowitego zako czenia robót oraz gotowo ci do odbioru
Wykonawca bezzwłocznie powiadamia Zamawiaj cego.
8.4. Prace zako cz si spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru, co jest
równoznaczne z potwierdzeniem terminu zako czenia robót monta owych.
9. Opis sposobu rozliczenia robót
Roboty zwi zane z monta em instalacji klimatyzacji s

jednym elementem

płatniczym wraz z protokołem odbioru ko cowego robót. Ustalenia płatno ci
zostały zapisane w Umowie na wykonanie robót.
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10. Przepisy zwi zane z realizacj zadania
Dokumenty odniesienia:
- niniejsza specyfikacja techniczna;
- „Projekt instalacji wentylacji i chłodzenia wybranych pomieszcze Zespołu
Szkół nr 1 w Swarz dzu na os. Miel y skiego 5A.”
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pó niejszymi
zmianami;
- Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie (dz. U. Nr 75/02 wraz z pó niejszymi zmianami);
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych
Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe;
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja;
- PZPN-EN12599 Wentylacja budynków. Procedury bada

i metody

pomiarowe dotycz ce odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji;
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych –
wydane przez COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-6);
- Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. 1997.129.844 z pó n. zm.);
- wszelkie dokumenty dopuszczaj ce wyroby budowlane do stosowania
w budownictwie.

15

Biuro Projektowe Jerzy Surmacewicz
ul. Billewiczówny 5, 60-177 Pozna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ZASILAJ CA URZ DZENIA
WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE

OBIEKT:

SZKOŁA NR 1 W SWARZ

DZU

OS. MIEL Y SKIEGO 5A

INWESTOR:

POWIAT POZNA SKI
UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNA

PROJEKTOWAŁ:

MG R I N

. JERZY SURMACEWICZ
101/88/PW

EGZEMPLARZ NR .....
POZNA , MAJ 2016 R.

Spis tre ci
1.

Cz

ogólna...................................................................................................................3

1.1.

Nazwa zamówienia...................................................................................................3

1.2.

Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych. ..................................................3

1.3.

Roboty towarzysz ce i tymczasowe ..........................................................................3

1.4.

Informacje o terenie budowy .....................................................................................3

1.5.

Główne kody ............................................................................................................4

1.6.

Okre lenia podstawowe ............................................................................................4

Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych ........................................7

2.

2.1.

Wymagania ogólne ...................................................................................................7

2.2.

Charakterystyka wyrobów przewidzianych do wbudowania .....................................8

2.3.

Składowanie i kontrola jako ci ...............................................................................14

3.

Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn niezb dnych do wykonania robót .............14

4.

Wymagania dotycz ce rodków transportu ...............................................................14

5.

Wymagania dotycz ce wykonania robót ....................................................................15

6.

Działania zwi zane z kontrol , badaniami i odbiorem wyrobów oraz robót

budowlanych .......................................................................................................................15
6.1.

Kontrola jako ci robót ............................................................................................15

6.2.

Badanie i odbiór wyrobów......................................................................................16

7.

Wymagania dotycz ce obmiaru robót ........................................................................16

8.

Opis sposobu odbioru robót ........................................................................................16

9.

Opis sposobu rozliczenia robót ...................................................................................17

10.

Przepisy zwi zane z realizacj zadania ...................................................................17

2

1. Cz

ogólna

1.1. Nazwa zamówienia.
Umowa nr Z1.6/2016 z dnia 08.03.2016 r. na wykonanie zadania pt: „Projekt instalacji
wentylacji i chłodzenia wybranych pomieszcze Zespołu Szkół nr 1 w Swarz dzu na
os. Miel y skiego 5A.”

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru robót budowlanych zwi zanych z budow
zasilania i sterowania urz dze

instalacji elektrycznej dla

klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach

biurowych budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarz dzu os. Miel y skiego 5a.
Specyfikacja techniczna stanowi cz

Dokumentacji Projektowej i nale y j stosowa

podczas wykonywania robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Roboty towarzysz ce i tymczasowe
•

oddzielenie pomieszcze od reszty budynku za pomoc grubej folii malarskiej,

•

zabezpieczenie urz dze

i sprz tu w remontowanym pomieszczeniu oraz

pomieszczeniu przyległym,
•

oznakowanie miejsca prowadzenia robót,

•

przekucia przez ciany,

•

uszczelnienie przej

•

inwentaryzacja powykonawcza.

przez przegrody,

1.4. Informacje o terenie budowy
Teren budowy stanowi

pomieszczenia wewn trz budynku, dach budynku oraz

elewacje, w których wykonywane b d czerpnie na cienne.
1.4.1. Organizacja robot budowlanych
Planowane roboty nale y zorganizowa

i przeprowadzi

z ograniczeniami

wynikaj cymi z funkcji u ytkowej budynku.
1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest zobowi zany zapewni

bezpiecze stwo osób postronnych,

u ytkowników budynku oraz pojazdów, poprzez dostosowanie organizacji robót oraz
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odpowiednie wydzielenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu z
u ytkownikiem.
1.4.3. Ochrona rodowiska
Wszystkie odpady pozostałe z wykonywanych prac nale y wywie

na wysypisko.

1.4.4. Warunki bezpiecze stwa pracy
Wszyscy pracownicy musz by przeszkoleni oraz musz posiada aktualne badania
lekarskie. Wykonawca przed wej ciem na budow jest zobowi zany przedstawi
inwestorowi list pracowników przeznaczonych do wykonywania w/w zadania wraz z
odpowiednimi za wiadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego, instrukta owego,
oraz za wiadcze o braku przeciwwskaza do wykonywania danego zawodu.
Roboty nale y wykonywa zgodnie z przepisami BHP i PPO .
1.4.5. Zaplecze dla wykonawcy
Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim własnym kosztem i staraniem.
Pomieszczenie w budynku mo e by udost pnione po uzgodnieniu stron.
1.4.6. Ogrodzenie
Pomieszczenia, w których odbywa si b d roboty oddzieli od reszty budynku grub
foli oraz odpowiednio oznakowa tak, aby osoby postronne nie wchodziły na teren,
gdzie prowadzone b d prace.
1.5. Główne kody
Kod CPV45310000 – 3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewn trznych
1.6. Okre lenia podstawowe
Specyfikacja techniczna – dokument zawieraj cy zespół cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu w zakresie parametrów technicznych,
jako ci, wymogów bezpiecze stwa, wielko ci charakterystycznych a tak e co do
nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod bada i prób oraz
odbiorów i rozlicze .
Aprobata techniczna – dokument stwierdzaj cy przydatno

danego wyrobu do

okre lonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymaga
podstawowych wyrobu oraz metodyk bada dla potwierdzenia tych wymaga .
Deklaracja zgodno ci – dokument w formie o wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzaj cy zgodno

z kryteriami okre lonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
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normami, przepisami, wymogami lub specyfikacj techniczn dla danego materiału
lub wyrobu.
Certyfikat zgodno ci – dokument wydany przez upowa nion jednostk badaj c
(certyfikuj c ), stwierdzaj cy zgodno

z kryteriami okre lonymi odpowiednimi

aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacj techniczn dla
badanego materiału lub wyrobu.
Cz

czynna – przewód lub inny element przewodz cy, wchodz cy w skład instalacji

elektrycznej lub urz dzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji
elektrycznej mo e by pod napi ciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie s cz ci czynn ).
Poł czenia wyrównawcze – elektryczne poł czenie cz ci przewodz cych dost pnych
lub obcych w celu wyrównania potencjału.
Kable i przewody – materiały słu ce do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów,
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprz t instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych,
stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiaj cy ich monta oraz dotarcie w
przypadku awarii, zabezpieczaj cy przed uszkodzeniami, wytyczaj cy trasy ci gów
równoległych przewodów itp.
Grupy materiałów stanowi cych osprz t instalacyjny do kabli i przewodów:
- przepusty kablowe i osłony kraw dzi,
- drabinki instalacyjne,
- koryta i korytka instalacyjne,
- kanały i listwy instalacyjne,
- rury instalacyjne,
- kanały podłogowe,
- systemy mocuj ce,
- puszki elektroinstalacyjne,
- ko cówki kablowe, zaciski i konektory – pozostały osprz t (oznaczniki
przewodów, linki no ne i systemy naci gowe, dławice, zł czki i szyny, zaciski
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ochronne itp.).
Urz dzenia elektryczne – wszelkie urz dzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone

do

wytwarzania,

przekształcania,

przesyłania,

rozdziału

lub

wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej – urz dzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inn form energii ( wiatło, ciepło, energi mechaniczn itp.).
Klasa ochronno ci – umowne oznaczenie, okre laj ce mo liwo ci ochronne
urz dzenia ze wzgl du na jego cechy budowy przy bezpo rednim dotyku.
Stopie ochrony IP – okre lona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si ciał stałych,
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a któr

zapewnia odpowiednia

obudowa.
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów poł czonych po rednio lub
bezpo rednio ze

ródłem energii elektrycznej za pomoc

chronionego przed

przet eniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio poł czonych
przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodz przewody pod
napi ciem, przewody ochronne oraz wszelkie urz dzenia zmieniaj ce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwi zane z danym
punktem zasilania w energi (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podło a – zespół czynno ci wykonywanych przed zamocowaniem
osprz tu instalacyjnego, urz dzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
układaniem kabli i przewodów maj cy na celu zapewnienie mo liwo ci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacj .
Do prac przygotowawczych tu zalicza si nast puj ce grupy czynno ci:
- Kucie bruzd i wn k,
- Osadzanie kołków w podło u, w tym ich wstrzeliwanie,
- Monta u uchwytów do rur i przewodów,
- Monta konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wi zkowych,
szynoprzewodów,
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- Monta korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- Oczyszczenie podło a – przygotowanie do klejenia.
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie wyroby budowlane musz by fabrycznie nowe oraz dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami. Wykonawca jest zobowi zany dostarczy

materiały zgodnie z

wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST b d równowa ne, o parametrach
technicznych, takich samych, jak urz dzenia podane w dokumentacji projektowej.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si wyroby, dla których producent lub
jego upowa niony przedstawiciel:
- dokonał oceny zgodno ci z wymaganiami dokumentu odniesienia według
okre lonego systemu oceny zgodno ci,
- wydał

deklaracj

zharmonizowane
Mi dzynarodow

zgodno ci

z

specyfikacje
Komisj

dokumentami
techniczne,

Elektrotechniczn

odniesienia

normy

takimi

opracowane

jak:
przez

(IEC) i wprowadzone do zbioru

Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzgl dnieniem przepisów
bezpiecze stwa

Mi dzynarodowej

Komisji

ds.

Przepisów

Dotycz cych

Zatwierdzenia Sprz tu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami,
- wydał deklaracj zgodno ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobu
umieszczonego w okre lonym przez Komisj

Europejsk

wykazie wyrobów

maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa,
- wydał

o wiadczenie,

e

zapewniono

zgodno

wyrobu

budowlanego,

dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym z
indywidualn dokumentacj projektow sporz dzon przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnion .
Zastosowanie innych wyrobów, wy ej nie wymienionych, jest mo liwe pod
7

warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzgl dnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotycz cym monta u urz dze
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2. Charakterystyka wyrobów przewidzianych do wbudowania
2.2.1 Zestawienie materiałów i urz dze
Podstawowe wyroby budowlane przewidziane do wbudowania:
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2.2.2 Kable i przewody
Zaleca si , aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolacj wg
wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłok ochronn .
Jako materiały przewodz ce mo na stosowa mied i aluminium, liczba ył: 1, 3, 4, 5
Napi cia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV;
12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje ył: 16 do 1000 mm2.
Przewody instalacyjne nale y stosowa izolowane lub z izolacj i powłok ochronn
do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpo rednio do podło a lub
układanych na linkach no nych, a tak e natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo
ył zale y od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
Napi cia znamionowe izolacji wynosz : 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w
zale no ci od wymogów, przekroje układanych przewodów mog wynosi (0,35) 0,4
do 240 mm2, przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania
przekroju minimalnego 1,5 mm2.
Jako materiały przewodz ce mo na stosowa mied i aluminium, przy czym dla
przekroju ył do 10 mm2 nale y stosowa obowi zkowo przewody miedziane.

2.2.3 Osprz t instalacyjny do kabli i przewodów
Przepusty kablowe i osłony kraw dzi – w przypadku podziału budynku na strefy
po arowe w miejscach przej cia kabli mi dzy strefami lub dla ochrony izolacji
przewodów przy przej ciach przez cianki konstrukcji wsporczych nale y stosowa
przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpo rednio na podłodze nale y
chroni poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych ta m stalowych lub aluminiowych
jako mocowane systemowo lub samono ne stanowi
instalacji elektrycznej. Pozwalaj

osprz t ró nych elementów

na swobodne mocowanie nie tylko kabli i

przewodów, ale tak e innego wyposa enia, dodatkowo łatwo z nich budowa
skomplikowane ci gi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych ta m stalowych lub
aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub
11

grzebieniowej o szeroko ci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadaj bogate
zestawy elementów dodatkowych ułatwiaj cych układanie wg zaprojektowanych linii
oraz zapewniaj ce utrudniony dost p do kabli i przewodów dla nieuprawnionych
osób. Systemy koryt metalowych posiadaj ł czniki łukowe, umo liwiaj ce płynne
układanie kabli sztywnych (np. o wi kszych przekrojach ył).
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne ze wzgl du na miejsce
monta u mog

by

cienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na

temperatur otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanałów i listew s
zró nicowane w zale no ci od decyzji producenta, przewa aj

płaskie, a ich

szeroko ci s w zakresie od (10) 16 do 256 (300) mm, jednocze nie kanały o wi kszej
szeroko ci posiadaj przegrody wewn trzne stałe lub mocowane dla umo liwienia
prowadzenia ró nych rodzajów instalacji w ci gach równoległych we wspólnym
kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego ró nych sieci przy
wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych nale y przyj
zalece normy. Kanały pionowe o wymiarach – wysoko

wg zalece producenta i

176 do 2800 mm wyst puj

w odmianie podstawowej i o podwy szonych wymaganiach estetycznych jako słupki
lub kolumny aktywacyjne. Osprz t kanałów i listew mo na podzieli na dwie grupy:
ułatwiaj cy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowi cy wyposa enie u ytkowe
jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i słabopr dowe, elementy sieci
telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.
Rury instalacyjne wraz z osprz tem (rozgał zienia, tuleje, ł czniki, uchwyty)
wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasad jest
u ywanie materiałów o wytrzymało ci elektrycznej powy ej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, które nie podtrzymuj
wysokiej temperaturze gazy nie s

płomienia, a wydzielane przez rury w

szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje

wn trzowe powinny by odporne na temperatur otoczenia w zakresie od - 5 do +
60°C, a ze wzgl du na wytrzymało
lekkich i

wymagaj stosowania rur z tworzyw sztucznych

rednich. Jednocze nie podł czenia silników i maszyn nara onych na

uszkodzenia mechaniczne nale y wykonywa

przy u yciu rur stalowych. Dobór

rednicy rur instalacyjnych zale y od przekroju poprzecznego kabli i przewodów
wci ganych oraz ich ilo ci wci ganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw
sztucznych mog by gładkie lub karbowane i jednocze nie gi tkie lub sztywne;
12

rednice typowych rur gładkich: od 0 – 16 mm do 0 - 63 mm (wi ksze dla kabli o
du ych przekrojach ył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast rednice typowych rur
karbowanych: od 0 – 16 mm do 0 - 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub
ocynkowane mog by gładkie lub karbowane - rednice typowych rur gładkich
(sztywnych): od 0 – 13 mm do 0 - 42mm, rednice typowych rur karbowanych
gi tkich: od 0 – 16 mm do 0 - 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i
przewodów w instalacjach podłogowych stosuje si gi tkie osłony kablowe – spiralne,
wykonane z ta my lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.2.4 Systemy mocuj ce przewody, kable, instalacje wi zkowe i osprz t
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem
trzymaj cym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np.
paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykr cane; stosowane głównie z tworzyw
sztucznych (niektóre elementy mog by wykonane tak e z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielko ciach takich
jak rury instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykr canie (otwarte
lub zamykane).
Ko cówki

kablowe,

zaciski

i

konektory

wykonane

z

materiałów

dobrze

przewodz cych pr d elektryczny jak aluminium, mied , mosi dz, montowane poprzez
zaciskanie, skr canie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podł czanie i umo liwia
wielokrotne odł czanie i przył czanie przewodów do instalacji bez konieczno ci
ka dorazowego przygotowania ko ców przewodu oraz umo liwia systemowe
izolowanie za pomoc osłon izolacyjnych.
Pozostały osprz t – ułatwia monta i zwi ksza bezpiecze stwo obsługi; wyró ni
mo na kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, zł czki i szyny,
zaciski ochronne itp.
2.2.5 Urz dzenia
Urz dzenia musz by fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej. Do monta u
zastosowa

materiały fabrycznie nowe podane w wykazie materiałowym b d
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równowa ne, o parametrach technicznych takich samych, jak urz dzenia podane w
dokumentacji projektowej. Materiały stosowane w robotach zostały wyszczególnione
w Dokumentacji Projektowej. Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu
instalacji winny posiada

wła ciwe atesty higieniczne, p.po ., bezpiecze stwa i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dopuszcza si stosowanie tylko takich
materiałów i technologii i rozwi za materiałowych, które s celowo przeznaczone do
konkretnego zastosowania wynikaj cego z dokumentacji projektowej. Zakres
odpowiedzialno ci Wykonawcy obejmuje równie

dostaw

i monta

układów

sterowania prac klimatyzatorów.
2.3. Składowanie i kontrola jako ci
Wyroby budowlane składowa

w sposób nie powoduj cy ich uszkodzenia, b d

obni enia parametrów, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem czynników
atmosferycznych oraz osób postronnych. Kontrola jako ci polega

b dzie na

wizualnym stwierdzeniu, czy poszczególne elementy systemu s fabrycznie nowe i
nieuszkodzone oraz czy s wyrobami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn niezb dnych do wykonania robót
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowi zany zastosowa sprz t i maszyny
wła ciwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jako

wykonywanych robót. Roboty monta owe wykonywa

przy u yciu

elektronarz dzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin monta owych
atestowanych. Sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania
warunków umowy nie zostan dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru.
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu
Podczas transportu materiałów ze składu na obiekt nale y zachowa ostro no
nie uszkodzi

aby

materiałów do monta u. Minimalne temperatury dopuszczaj ce

wykonywanie transportu wynosz
wzgl du na mo liwo

dla b bnów: - 15°C i - 5°C dla kr ków, ze

uszkodzenia izolacji. Nale y stosowa dodatkowe opakowania

w przypadku mo liwo ci uszkodze transportowych.
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5. Wymagania dotycz ce wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako

wykonania tych robót oraz ich zgodno

z

umow , projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarz dzaj cego
realizacj umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odst pstw od tych dokumentów
wymaga akceptacji zarz dzaj cego realizacj umowy oraz projektanta.
Roboty powinny by

wykonywane zgodnie z dobr

praktyk

in yniersk ,

dokumentacj projektow oraz instrukcjami monta u producentów zastosowanych
wyrobów budowlanych.
Prace powinny by

wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z

zastosowaniem wła ciwych materiałów i urz dze zaleconych przez dokumentacj
projektow .
Wykonana instalacja nie mo e stwarza zagro enia po arowego ani bezpiecze stwa
konstrukcji obiektu.
Monta

urz dze

wykona

zgodnie z DTR urz dze

dostarczan

przez ich

producenta.
6. Działania zwi zane z kontrol , badaniami i odbiorem wyrobów oraz robót
budowlanych
6.1. Kontrola jako ci robót
Kontrola powinna dotyczy prawidłowo ci wykonania poszczególnych elementów,
zgodno ci ich realizacji z dokumentacj projektow oraz specyfikacj techniczn .
Sprawdzenie winno odbywa

si

w trakcie wykonywania robot, jak i po ich

zako czeniu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn

kontrol

jako ci robót i stosowanych

materiałów. Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania materiałów oraz
robót z cz stotliwo ci zapewniaj c stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST i dokumentacji projektowej.
Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich cz stotliwo ci s okre lone w ST,
normach i wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie
zostały one tam okre lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni wykonanie robót zgodnie z warunkami okre lonymi w Zamówieniu.
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6.2. Badanie i odbiór wyrobów
Badanie wyrobów odbywa
dokumentów

si b dzie po okazaniu przez wykonawc

wiadcz cych,

wszelkich

e dany wyrób budowlany jest dopuszczony do

stosowania w budownictwie.
Inspektor mo e dopu ci do u ycia tylko te wyroby i materiały, które:
posiadaj certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno
z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wła ciwych przepisów,
posiadaj

deklaracj

zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk

Norm

lub

aprobat techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, je eli nie s obj te certyfikacj i które spełniaj wymogi ST.
Ponadto,

podczas

odbiorów

cz ciowych

inspektor

nadzoru

wbudowanych wyrobów. Odbiór ko cowy wyrobu odbywa

si

oceni

jako

b dzie podczas

odbioru ko cowego całego zadania.
7. Wymagania dotycz ce obmiaru robót
Jednostk obmiarow jest:
- dla osprz tu monta owego dla kabli i przewodów: szt., kpl. m.,
- dla kabli i przewodów: m,
- dla sprz tu ł cznikowego: szt., kpl.,
- dla urz dze i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl..
8. Opis sposobu odbioru robót
Odbiór robót w stosunku do dokumentów odniesienia obejmował b dzie sprawdzenie
poprawno ci wykonania robót w stosunku do projektu budowlanego oraz niniejszej
specyfikacji technicznej, jak równie przedmiaru robót.
Wszystkie badania i pomiary b d przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
Odbiór dokonywany b dzie wg zasad ustalonych w umowie o roboty budowlane. W
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przypadku stwierdzenia wad i usterek – sposoby ich usuni cia zostan ustalone w
zał cznikach do protokołu odbioru robót.
9. Opis sposobu rozliczenia robót
Roboty zwi zane z monta em instalacji elektrycznej obsługuj cej instalacj
klimatyzacji s jednym elementem płatniczym wraz z protokołem odbioru ko cowego
robót. Ustalenia płatno ci zostały zapisane w Umowie na wykonanie robót.
10. Przepisy zwi zane z realizacj zadania
Dokumenty odniesienia:
• niniejsza specyfikacja techniczna;
• Projekt

instalacji

klimatyzacyjnych

elektrycznej
wybranych

zasilania

urz dze

pomieszcze

Zespołu

wentylacyjnych
Szkół

nr

1

i
os.

Miel y skiego 5a.
• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
• PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowa.
• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona

dla

zapewnienia

bezpiecze stwa.

Ochrona

przed

skutkami

oddziaływania cieplnego.
• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona

dla

zapewnienia

bezpiecze stwa.

Ochrona

przed

pr dem

przet eniowym.
• PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Odł czanie izolacyjne i ł czenie.
• PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Stosowanie rodków ochrony dla
17

zapewnienia bezpiecze stwa. Postanowienia ogólne.

rodki ochrony przed

pora eniem pr dem elektrycznym.
• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Postanowienia ogólne.
• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Oprzewodowanie.
• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór

i

monta

wyposa enia

elektrycznego.

Obci alno

pr dowa

długotrwała przewodów.
• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i monta

wyposa enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i

sterownicza.
• PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
• PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i monta

wyposa enia elektrycznego. Inne wyposa enie. Oprawy

o wietleniowe i instalacje o wietleniowe.
• PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Instalacje bezpiecze stwa.
• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
• PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposa one w wann lub/i basen natryskowy.
• PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie
i inne
18

• PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap 1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Baseny pływackie i inne.
• PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbiórki.
• PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
• PN-IEC 60898:2000 Sprz t elektroinstalacyjny. Wył czniki do zabezpiecze
przet eniowych instalacji domowych i podobnych.
• PN-EN 50146:2002 (U) Wyposa enie do mocowania kabli w instalacji
elektrycznych.
• PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy współdziałaniu
człowieka z maszyn oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zacisków urz dze i zako cze

ył przewodów oraz ogólne zasady systemu

alfanumerycznego.
• PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy współdziałaniu
człowieka z maszyn oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodów barwami albo cyframi.
• PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
• PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urz dze
układach niskiego napi cia. Cz

elektrycznych w

1: Zasady, wymagania i badania.

• PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprz tu elektroinstalacyjnego
do u ytku domowego i podobnego. Cz

1 Wymagania ogólne

• PN-EN 60799:2004 Sprz t elektroinstalacyjny. Przewody przył czeniowe i
przewody po rednicz ce.
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• PN-EN 60898-1:2003
zabezpiecze

(U) Sprz t elektroinstalacyjny. Wył czniki do

przet eniowych instalacji domowych i podobnych. Cz

1:

Wył czniki do obwodów pr du przemiennego.
• PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprz t elektroinstalacyjny. Wył czniki do
zabezpiecze

przet eniowych instalacji domowych i podobnych. Cz

1:

Wył czniki do obwodów pr du przemiennego (Zmiana A1).
• PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprz t elektroinstalacyjny. Wył czniki do
zabezpiecze

przet eniowych instalacji domowych i podobnych. Cz

1:

Wył czniki do obwodów pr du przemiennego.
• PN-EN-61008-1:2005

(U)

Sprz t

elektroinstalacyjny.

Wył czniki

ró nicowopr dowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpr dowego do
u ytku domowego i podobnego (RCCB). Cz
• PN-EN-61009-1:2005

(U)

Sprz t

1: Postanowienia ogólne.

elektroinstalacyjny.

Wył czniki

ró nicowopr dowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpr dowym do u ytku
domowego i podobnego (RCBO). Cz
• PN-E-04700:1998

Urz dzenia

i

1: Postanowienia ogólne.
układy

elektryczne

w

obiektach

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomonta owych bada
odbiorczych.
• PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urz dzenia i układy elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomonta owych bada
odbiorczych (Zmiana Az1).
• PN-E-93207:1998 Sprz t elektroinstalacyjny. Odgał niki instalacyjne i płytki
odgał ne na napi cie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2.
Wymagania i badania.
• PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprz t

elektroinstalacyjny.

Odgał niki

instalacyjne i płytki odgał ne na napi cie do 750 V do przewodów o
przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
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• PN-E-93210:1998

Sprz t

elektroinstalacyjny.

Automaty

schodowe

na

znamionowe napi cie robocze 220 V i 230 V i pr dy znamionowe do 25 A.
Wymagania i badania.
• PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92,poz. 881)
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pó n. zmianami)
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom
I, cz

4) Arkady, Warszawa 1990 r.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz

D:

Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz

D:

Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach u yteczno ci publicznej. Warszawa 2004 r.
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