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11..  CCzzęęśśćć  ooggóóllnnaa..  

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 pomieszczeń Zespołu Szkół nr 1 w 

Swarzędzu na os. Mielżyńskiego 5A.” To opracowanie obejmuje uzupełnienie projektu 

z maja 2016 roku o dodatkowe układy klimatyzacyjne. 

1.2. Przedmiot  specyfikacji i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem 

instalacji klimatyzacji oraz instalacji odprowadzenia skroplin w wybranych 

pomieszczeniach biurowych budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu na os. 

Mielżyńskiego 5A.  

Specyfikacja techniczna stanowi część Dokumentacji Projektowej i należy ją 

stosować podczas wykonywania robót opisanych w punkcie 1.1. 

Dla potrzeb obliczeniowych instalacji elektrycznych, zapotrzebowania na 

energię elektryczna i dobrania mocy urządzeń, przyjęto przykładowe 

urządzenia firmy Gree z serii VIOLA PERFECT typu Free Match Inverter 

które zostały zastosowane przy realizacji I etapu robót w 2016 roku, zgodnie z 

ww. projektem z maja 2016 r. 

1.3. Zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzenia skroplin 

i instalacji elektrycznej. Zakres rzeczowy obejmuje: 

a) dostawę, montaż i uruchomienie następujących układów klimatyzacji: 

L.p. 
Numer 

pom. 

Lokalizacja 

względem 

budynku 

Przeznaczenie 

Obliczeniowe 

zapotrzebowanie 

mocy chłodniczej 

Moc 

jednostki 

Przykładowo 

Dobrane 

urządzenie 

[-] [-] [-] [-] [W] [kW] [-] 

1 18B 

Parter - 

Skrzydło 

Prawe 

Sala lekcyjna 6445 
2 x 3,5 kW = 

7kW 

Jednostka 

wewnętrzna 

GWH12RB-K3(LCLH) 

(GREE VIOLA PERFECT) 

– 2 szt. 

Jednostka zewnętrzna 

GWHD(24)N3MO 
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2 113B 

Piętro - 

Skrzydło 

Prawe 

Sala lekcyjna 8646 

3,5 kW + 

5,3kW = 

8,8kW 

Jednostka 

wewnętrzna 

GWH12RB-K3(LCLH) 

GREE VIOLA PERFECT – 

1 szt. 

GWH18RC-K3(LCLH)  

GREE VIOLA PERFECT – 

1 szt. 

Jednostka zewnętrzna 

GWHD(28)N3MO 

3 Holl Parter - Holl 
Holl - rejon 

stołówki 
13864 

2 x 7,0 kW = 

14  kW 

Jednostka 

wewnętrzna 

GWH24RD-K3(LCLH) 

(GREE VIOLA PERFECT) 

– 2 szt. 

Jednostka zewnętrzna 

GWHD(42)NK3AO 

4 Holl Piętro - Holl Holl Piętro 14216 
2 x 7,0 kW = 

14  kW 

GREE GWH24RD-

K3DNA3G – 2szt 

Klimatyzatory SPLIT 

 

- klimatyzatory inwerterowe z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R410A; 

- system typu split lub multispilt z możliwością podłączenia do kilku 

parowników do jednego agregatu skraplającego; 

- montaż jednostek zewnętrznych; 

- montaż jednostek wewnętrznych typu naściennego. 

b) wykonanie połączeń technologicznych rurociągami miedzianymi chłodniczymi 

o średnicach od 1/4” do 1/2” z izolacją, przewodami skroplin z PVC 1/2” / 

wężyk 6/9 m i przewodami elektrycznymi; 

c) próby szczelności instalacji oraz regulacja wraz z uruchomieniem instalacji 

ujętych w projekcie wykonawczym. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych. 

Roboty tymczasowe są robotami projektowanymi i wykonywanymi jako potrzebne 

do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu 

i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 

Roboty towarzyszące są rozumiane jako prace niezbędne do wykonania robót 

podstawowych, a niezaliczane do robót tymczasowych. 

W/w robotami będzie w szczególności: 

• oddzielenie pomieszczeń od reszty budynku za pomocą grubej folii 
malarskiej; 

• zabezpieczenie sprzętu, mebli w remontowanych pomieszczeniach; 

• oznakowanie miejsca prowadzenia robót; 

• przekucia przez przegrody; 
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• uszczelnienie przejść przez przegrody; 

• inwentaryzacja powykonawcza. 

 

1.5. Informacje o terenie budowy 

Teren budowy stanowią pomieszczenia biurowe budynku, teren wokół budynku 

oraz dach, na którym zostanie posadowiona jednostka zewnętrzna. 

1.5.1. Organizacja robot budowlanych 

Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami 

wynikającymi z funkcji użytkowej budynku. 

1.5.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych, 

użytkowników budynku oraz pojazdów, poprzez dostosowanie organizacji robót 

oraz odpowiednie wydzielenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac, w 

uzgodnieniu z użytkownikiem. 

1.5.3. Ochrona środowiska 

Wszystkie odpady pozostałe z wykonywanych prac należy wywieźć na 

składowisko odpadów i składnicę złomu. Przedstawić Inwestorowi kartę 

przekazania odpadu. 

 

1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni oraz muszą posiadać aktualne 

badania lekarskie. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ. 

 

1.5.5. Zaplecze dla wykonawcy 

Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim własnym kosztem i staraniem. 

Pomieszczenie w budynku może być udostępnione po uzgodnieniu stron. 

 

1.5.6. Ogrodzenie 

Pomieszczenia, w których odbywać się będą roboty oddzielić od reszty budynku 

grubą folią oraz odpowiednio oznakować, tak, aby osoby postronne nie wchodziły 

na teren, gdzie prowadzone będą prace. 
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1.6. Główne kody 

Kod CPV 39717200 – 3 – urządzenia klimatyzacyjne  

Kod CPV 45331220 – 4 – instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

 

1.7. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz Ogólna Specyfikacją Techniczną i Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych – wydanymi przez 

COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-6) 

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi poniżej. 

- Klimatyzator –  jednostka wewnętrzna (parownik) – urządzenie mające 

za zadanie schłodzenie lub ogrzanie powietrza w pomieszczeniu według 

żądanych parametrów. 

- Klimatyzator – jednostka zewnętrzna (skraplacz) -  urządzenie mające 

za zadanie odbiór energii (chłodzenie lub ogrzewanie) z jednostki 

wewnętrznej. 

- Przewody czynnika chłodniczego/ kondensatu – przewody miedziane w 

zwoju wykonane wg zgodnie z normą UNI-EN 12735-1 izolowana osłoną 

polietylenową zgodnie z UNI-EN 10376, wolną 

od chlorofluorowęglowodorów (CFC) oraz 

wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC) zgodnie z normą europejską 

CEE/UE 2037/2000, odporność na dyfuzję pary wodnej μ = 6100, 

przewodność cieplna 40°C: λ ≤ 0,038 W/m°K 

- Izolacja przewodów chłodniczych na dachu budynku – izolacja kauczukowa 

gr. 9 mm, o odporności na działanie promieniowania UV i wysokiej 

temperatury (do 150°C) 

- Przewody skroplin – przewody z tworzywa sztucznego PP PN20, łączone 

w sposób gwarantujący ich szczelność 
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1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót 

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, 

wyznaczonego przez Inwestora. 

- Wykonanie robót winno być zlecone osobom z odpowiednimi 

uprawnieniami. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie 

roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” oraz 

obowiązujących norm. Wykonawca winien ustanowić Kierownika Budowy 

z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności 

sanitarnej posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB. 

Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym i do Wykonawcy będzie 

należało zabezpieczenie pomieszczeń dla uniknięcia zabrudzenia całego 

obiektu. 

- Przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca robót winien 

uzgodnić z Inspektorem szczegóły techniczne montażu klimatyzatorów 

(między innymi sposób zamocowania jednostek, trasę rurarzu, trasę 

okablowania). 

- Przekazanie terenu budowy – Zamawiający przekaże Wykonawcy teren 

budowy w terminie zgodnie z umową. 

22..  WWyymmaaggaanniiaa  ddoottyycczząąccee  mmaatteerr iiaałłóóww  

2.1. Wymagania ogólne 

- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi 

podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji 

projektowej, 

- Do montażu zastosować materiały fabrycznie nowe podane w wykazie 

materiałowym bądź równoważne, o parametrach technicznych, takich 

samych, jak urządzenia podane w dokumentacji projektowej, 

- Materiały stosowane w robotach zostały wyszczególnione w Dokumentacji 

Projektowej, 
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- Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji winny 

posiadać właściwe atesty higieniczne, p. poż., bezpieczeństwa i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

- Dopuszcza się stosowanie tylko takich materiałów i technologii i rozwiązań 

materiałowych, które są celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania 

wynikającego z dokumentacji projektowej. 

- Zakres odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje również dostawę i montaż 

układów sterowania pracą klimatyzatorów.  

2.2. Rodzaj materiałów 

-    urządzenia klimatyzacyjne typu split i multisplit - jednostki wewnętrzne i    

      zewnętrzne, 

-    rurociągi miedziane lutowane izolowane o średnicach od 1/4” do 1/2”; 

- przewody skroplin PCV Ø 1/2” i 3/4”/wężyk 6/9 mm 

- podstawy stalowe pod agregaty skraplające 

2.3. Wymagania dla materiałów 

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z 

wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom 

obowiązujących norm i przepisów. Dostarczone urządzenia należy sprawdzić pod 

względem kompletności, zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny 

stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. 

Urządzenia – klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty 

dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. Atesty należy 

dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót montażowych. Wykonawca 

ma obowiązek przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą Zharmonizowaną. 

33..  WWyymmaaggaanniiaa  ddoottyycczząąccee  sspprr zzęęttuu  ii   mmaasszzyynn  nniieezzbbęęddnnyycchh  ddoo  wwyykkoonnaanniiaa  rr oobbóótt   

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny 

właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Roboty montażowe wykonywać przy użyciu 

elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin montażowych 

atestowanych. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru. 
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44..  WWyymmaaggaanniiaa  ddoottyycczząąccee  śśrr ooddkkóóww  ttrr aannssppoorr ttuu  

Środki  transportowe  powinny  być  odpowiednio  przystosowane  do  transportu 

urządzeń  niezbędnych  do  wykonania  robót.  Transport klimatyzatorów należy 

wykonywać w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe elementy – materiały 

transportować w sposób zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. Podczas  

transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy 

przestrzegać zaleceń wytwórców. Załadunek  i  wyładunek  powinien  odbywać  

się  ostrożnie. 

Transport obejmuje drogę pomiędzy magazynem dystrybutora a placem budowy. 

Urządzenia i elementy instalacji mogą być przewożone wewnętrznie dowolnymi, 

lecz bezpiecznymi środkami transportu. 

55..  WWyymmaaggaanniiaa  ddoottyycczząąccee  wwyykkoonnaanniiaa  rr oobbóótt ..  

5.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 

zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz 

projektanta. 

 

5.2. Wymagania ogólne dotyczące robót. 

Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Zespołu Szkół nr 1 

w Swarzędzu. 

Parametry techniczne dobranych urządzeń klimatyzacji dla poszczególnych 

pomieszczeń: 

 

Instalacja klimatyzacji Ilość 

Klimatyzator jednostka wewnętrzna dla pomieszczenia 18B i 113B: 

� Wydajność, chłodzenie, min./nom./max. (kW):        0,9/3,5/3,8 
� Wydajność, grzanie, min./nom./max. (kW):             1,0/3,65/3,9 
� Pobór mocy, chłodzenie, min./nom./max. (kW):    0,18/1,1/1,2 
� Pobór mocy, grzanie, min./nom./max. (kW):          0,19/1,1/1,3 
� Zasilanie: 1/220-240/50Hz 

3 szt. 
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� Poziom ciśnienia akustycznego maks./nom./min. (dB(A)): 42/35/32/23 
Klimatyzator jednostka wewnętrzna dla pomieszczenia 113 B: 

� Wydajność, chłodzenie, min./nom./max. (kW):        1,47/5,28/6,6 
� Wydajność, grzanie, min./nom./max. (kW):             1,11/5,28/6,8 
� Pobór mocy, chłodzenie, min./nom./max. (kW):      0,38/1,62/2,65 
� Pobór mocy, grzanie, min./nom./max. (kW):            0,35/1,76/2,65 
� Zasilanie: 1/220-240/50Hz 
� Poziom ciśnienia akustycznego maks./nom./min. (dB(A)): 45/43/37/33 

1 szt. 

Klimatyzator jednostka wewnętrzna i zewnętrzna (split) dla Holu piętra: 

� Wydajność chłodnicza: 6,5 kW 
� Wydajność 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) 

 

2 szt. 

Klimatyzator jednostka wewnętrzna dla Holu parteru: 

� Wydajność, chłodzenie, min./nom./max. (kW):        2,53/6,45/6,8 
� Wydajność, grzanie, min./nom./max. (kW):             2,53/7,0/7,6 
� Pobór mocy, chłodzenie, min./nom./max. (kW):        0,6/2,18/2,65 
� Pobór mocy, grzanie, min./nom./max. (kW):              0,6/2,22/2,8 
� Zasilanie: 1/220-240/50Hz 
� Poziom ciśnienia akustycznego maks./nom./min. (dB(A)): 51/47/42/39 

2 szt. 

Klimatyzator jednostka zewnętrzna multisplit dla pomieszczenia 18B: 

� Wydajność, chłodzenie, min./nom./max. (kW):        2,2/7,1/8,6 
� Wydajność, grzanie, min./nom./max. (kW):             3,6/8,5/8,9 
� Poziom ciśnienia akustycznego: 58 dB(A) 

1 szt. 

Klimatyzator jednostka zewnętrzna multisplit dla pomieszczenia 113 B: 

� Wydajność, chłodzenie, min./nom./max. (kW):        2,1/10,5/11,0 
� Wydajność, grzanie, min./nom./max. (kW):              2,6/11,0/13,0 
Poziom ciśnienia akustycznego: 58 dB(A) 

1 szt 

Klimatyzator jednostka zewnętrzna multisplit dla Holu parteru: 

� Wydajność, chłodzenie, min./nom./max. (kW): 2,1/12,1/13,6 kW 
� Wydajność, grzanie, min./nom./max. (kW):      2,6/13,0/14,0 kW 
� Poziom ciśnienia akustycznego: 64 dB(A) 

1 szt 

 

- Montaż układu klimatyzacyjnego: wykonanie instalacji zasilania i 

sterowania, instalacji chłodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin, 

wykonanie konstrukcji wsporczych. 

- Regulacja i rozruch instalacji klimatyzacji. 
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5.3. Roboty budowlane 

Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany na 

przygotowanych podłożach jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się 

stosowania rozwiązań prowizorycznych, tymczasowych). Roboty montażowe 

instalacji klimatyzacji powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 

obowiązującymi przepisami BHP oraz zaleceniami szczegółowymi producentów 

materiałów i urządzeń. 

5.4. Montaż urządzeń 

- Wykonawca robót powinien posiadać odpowiednie uprawnienia oraz 

doświadczenie z zakresie instalacji klimatyzacyjnych. 

- Przedmiotowe roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją 

Techniczno-Ruchową poszczególnych producentów. 

- Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca 

autoryzację producenta zastosowanego urządzenia. 

66..  KK oonnttrr oollaa  jj aakkoośśccii   rr oobbóótt   

6.1. Badania jakości i poprawności robót 

a) stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych 

zabezpieczeń); 

b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne); 

c) rozruch i regulacja klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokołu. 

6.2. Urządzenia 

Typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. 

Klimatyzatory powinny posiadać dokumenty: kartę gwarancyjną, deklarację 

zgodności wyrobu, warunki gwarancji. 

6.3. Przewody hydrauliczne 

Próbę szczelności instalacji chłodniczej wykonać azotem na maksymalne ciśnienie 

robocze zalecane przez producenta w DTR urządzeń na okres 24 godzin. 

Po pozytywnej próbie szczelności, instalację napełnić czynnikiem chłodniczym 

R410A. 
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6.4. Instalacja elektryczna 

Po zakończeniu montażu instalacja elektryczna musi być poddana pomiarom, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 

- badanie rezystancji izolacji, 

- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

- badanie wyłącznika różnicowo - prądowego 

 

77..  WWyymmaaggaanniiaa  ddoottyycczząąccee  oobbmmiiaarr uu  rr oobbóótt   

Jednostką obmiarową 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. 

88..  OOppiiss  ssppoossoobbuu  ooddbbiioorr uu  rr oobbóótt   

8.1. Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu. Odbiorom częściowym 

mogą podlegać prace zanikające, stanowiące etapy funkcjonalne i mające istotny 

wpływ na realizację całości zadania.  

8.2. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego 

po spełnieniu następujących warunków: 

- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji; 

- przeprowadzenie wszystkich badań przed odbiorowych z wynikiem 

pozytywnym; 

- przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi urządzeń 

- posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (zaświadczenia właściwych 

jednostek i organów, świadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne, 

dokumentacja powykonawcza). 

8.3. O stwierdzeniu całkowitego zakończenia robót oraz gotowości do odbioru 

Wykonawca bezzwłocznie powiadamia Zamawiającego.  

8.4. Prace zakończą się spisaniem protokołu odbioru, co jest równoznaczne z  

potwierdzeniem terminu zakończenia robót  montażowych. 
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99..  OOppiiss  ssppoossoobbuu  rr oozzll iicczzeenniiaa  rr oobbóótt  

Roboty związane z montażem instalacji klimatyzacji są jednym elementem 

płatniczym wraz z protokołem odbioru końcowego robót. Ustalenia płatności 

zostały zapisane w Umowie na wykonanie robót. 

 

1100..  PPrr zzeeppiissyy  zzwwiiąązzaannee  zz  rr eeaall iizzaaccjj ąą  zzaaddaanniiaa  

Dokumenty odniesienia: 

- niniejsza specyfikacja techniczna; 
- „Projekt instalacji wentylacji i chłodzenia wybranych pomieszczeń Zespołu 

Szkół nr 1 w Swarzędzu na os. Mielżyńskiego 5A.” 
− ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze 

zm. i powiązane rozporządzenia 
− ustawa a dnia 30.08.2002 r. O systemie oceny zgodności, Dz. U. z 2016 r., 

poz. 655 ze zm.i powiązane rozporządzenia. 
− ustawa z dnia 16.04.2004 r. O wyrobach budowlanych, Dz. U. z 2016 r., poz. 

1570 ze zm. i powiązane rozporządzenia. 
− rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. z 2003 
r., poz. 1650 ze zm. 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
Dz. U. z 2003 r., poz. 401 

− rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. 
z 2001 r., poz. 1263 

− ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm. 
i powiązane rozporządzenia.  

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe; 

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja; 
- PZPN-EN12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody 

pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji; 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych – 

wydane przez COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-6); 
- wszelkie dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do stosowania 

w budownictwie. 
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MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
 

 
1.1. WSTĘP 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru instalacji wentylacji 
mechanicznej w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu os. Mielżyńskiego 5a. 
Powyższą dokumentację należy stosować w trakcie realizacji prac 
opisanych w następującej dokumentacji: „Projekt instalacji wentylacji i 
chłodzenia wybranych pomieszczeń Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu 
na os. Mielżyńskiego 5A”. 

 
 
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlano- montażowych 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją 
 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem 
w/w. robót: 

 
o montaż central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z 

elementami sterowania i regulacji, 
o montaż kanałów i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej, 
o montaż kratek wyciągowych, 
o montaż czerpni ściennych, 
o rozruch i regulacja instalacji wentylacji. 

 
 
1.5  Określenia podstawowe. 

  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej 
(ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją 
Techniczną „Wymagania Ogólne” pkt 1.4. 
 
 
 
 



 

• Pojęcia ogólne: 
  
Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub 
w jego części mająca na celu usuniecie powietrza zużytego i 
zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
 
Strefa przebywania ludzi – część przestrzeni pomieszczenia do 
wysokości 2 m nad podłogą, a także nad pomostami, gdzie przebywają 
ludzie, w której za pomocą instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej 
trzeba zapewnić wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia. 
 
Komfort cieplny – stan zadowolenia człowieka ze  środowiska 
termicznego (PN-85/N-08013). 

 
Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego – strumień 
powietrza zewnętrznego, który ze względów higienicznych należy 
doprowadzić do osób przebywających w pomieszczeniu w celu 
utrzymania odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, w tym 
zapewnienia odczucia świeżości powietrza, odprowadzenia zapachów 
ludzkiego ciała i utrzymania na normalnym poziomie zawartości tlenu i 
dwutlenku węgla. 
 

Krotno ść wymian powietrza, liczba wymian powietrza - liczbowa 
wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba określająca ile 
razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień 
powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia. 
 
Powietrze zewnętrzne - powietrze atmosferyczne czerpane na 
zewnątrz obiektu. 
 
Powietrze wewnętrzne - powietrze znajdujące się wewnątrz 
pomieszczenia lub w klimatyzowanej przestrzeni. 

 
Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnętrzne - 
znajdujące się w granicach strefy, w której utrzymuje się parametry 
wymagane ze względu na przebywanie ludzi. 

Powietrze nawiewane - powietrze wprowadzone przez nawiewniki do 
pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego. 

Powietrze wywiewane - powietrze wewnętrzne odprowadzane z 
pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego. 

Powietrze wyrzutowe - całość lub część powietrza wywiewanego 
odprowadzana do atmosfery. 

Powietrze recyrkulacyjne - część powietrza wywiewanego z pomieszczenia 
kierowana po ewentualnym uzdatnieniu do układu nawiewnego. 

Cyrkulacja powietrza - naturalne lub wymuszone przemieszczanie 
powietrza w pomieszczeniu. 

Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego - wartości liczbowe 
temperatury i wilgotności względnej i innych pochodnych parametrów 



 

powietrza zewnętrznego, które należy przyjmować a danej miejscowości 
przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 

Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego - wartości liczbowe 
temperatury, wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza w strefie 
przebywania ludzi, na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagań 
technologii, które należy przyjmować - w funkcji przeznaczenia i trybu 
użytkowania pomieszczeń - przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i 
klimatyzacji. 

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu 
jego temperatury. 

Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego 
zanieczyszczeń stałych lub ciekłych. 

Wentylacja naturalna - wentylacja zachodząca wskutek działania 
naturalnych sił przyrody tj. sił wyporu termicznego lub/i siły naporu wiatru. 

Wentylacja grawitacyjna - wentylacja naturalna spowodowana przez 
różnicę gęstości powietrza na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. 

Infiltracja powietrza - napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i 
nieszczelności w przegrodach. 

Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń 
mechanicznych lub strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch. 

Wentylacja ogólna - wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym 
pomieszczeniu. 

Wentylacja nawiewna - wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza 
do pomieszczenia. 

Wentylacja wywiewna - wentylacja polegająca na odprowadzeniu 
powietrza z pomieszczenia. 

Wentylacja nadciśnieniowa - wentylacja charakteryzująca się przewagą 
strumienia powietrza nawiewanego nad powietrzem wywiewanym, przy 
której następuje przepływ powietrza przez otwory i nieszczelności w 
przegrodach z pomieszczenia na zewnątrz. 

Wentylacja podciśnieniowa - wentylacja charakteryzująca się przewagą 
strumienia powietrza wywiewanego nad powietrzem nawiewanym, przy 
której następuje przepływ powietrza przez otwory i nieszczelności w 
przegrodach z zewnątrz do pomieszczenia. 
 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do wykonania instalacji wentylacji 
• centrale wentylacyjne, świadectwo zgodności z PN-EN 
 1886:2001, 
• kanały i kształtki systemu spiro z blach i taśm stalowych 

ocynkowanych wg PN-EN 10142 + A1, PN-89/H-92125, klasa 
szczelności A wg PN-B-76001:1996. 

2.2. Składowanie materiałów 
Centrale, przewody, wentylatory należy przechowywać w 
pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i 
gazów. Przewody luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu. 
Nie należy wsuwać przewodów o mniejszych średnicach do większych. 
Nawiewniki, wywiewniki i anemostaty powinny być składowane tak 
długo jak to możliwe w opakowaniach fabrycznych i przechowywane w 
pomieszczeniach suchych, czystych na równym podłożu. 
 
 



 

3.0.    SPRZĘT 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym 
sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót. 

 

4.0.    TRANSPORT 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie 
samochodem dostawczym do 3,5 t. 

Przewody i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami 
pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi 
transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod 
przeładunku. 

Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. Materiały 
przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym 
przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż instalacji 

5.1.1.    Montaż przewodów 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród 
budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń 
poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta 
powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w 
otworach, których wymiary są od 20 do 50 mm większe od wymiarów 
zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na 
całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub 
innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego 
powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej 
tych przegród. 

Izolacje akustyczna przewodów powinny mieć szczelne połączenia 
wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej 
powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, 
odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 

Izolacje akustyczną nie są wyposażone przez producenta w warstwę 
chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone 
na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie 
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej 
powierzchni. 

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia 
odporność na korozję w miejscu zamontowania. 

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być 
odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu 
zamocowania. 

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno 
przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 

a) przewodów; 
b) materiału izolacyjnego; 
c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie 

zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików, przepustnic 
itp.; 

d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie 

przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji. 



 

Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny 
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w 
odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego 
obciążenia. 

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci 
przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione, należy 
zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością 
cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać 
kompensację wydłużeń liniowych. 

Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, 
zamontowanych w przewodach urządzeń: 

a) przepustnice; 
b) tłumiki hałasu o przekroju kołowym; 
c) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym; 
d) wentylatory przewodowe; 

 

 
 
 
 
 

5.1.2. Przepustnice 
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, 
powinny być wyposażone w element umożliwiający trwałe 
zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy 
napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów 
powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 

Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę 
położenia łopat w pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice 
powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i 
zamkniętego. 

Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna 
odpowiadać co najmniej klasie I wg klasyfikacji podanej w PN - EN 
1751. 

 

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać 
wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej 
oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 

6.2. Kontrola jakości robót 
6.2.1.    Warunki przystąpienia do badań 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane, 
b) przed nałożeniem otuliny, 
c) po ukończeniu montażu oraz dokonaniu regulacji, 
d) w okresie gwarancyjnym. 

6.3.2.    Kontrola działania instalacji 
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie 
możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to 
pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, 
wentylatory, wymienniki ciepła, itp. zostały prawidłowo zamontowane 
i działają efektywnie. 

•     Prace wstępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać 
następujące prace wstępne: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń; 
b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z 

uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacyjnych; 
c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach 
wentylacyjnych; 
d) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i 

wywiewniku; jeśli to konieczne, ustawienie kierunku 
wypływu powietrza z nawiewników; 

e) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
f) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów 

wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
g) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

 
Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od 
pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, przez 
poszczególne układy instalacji do całych instalacji. Poszczególne 
części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone 
do określonych warunków pracy. 
Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych 
elementów składowych instalacji. Nie jest wystarczające 
poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych 
pośrednich wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego 
działania urządzeń regulacyjnych należy również obserwować 
zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych 
urządzeń. 
Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. 
W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji 
poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej 
instalacji. 
 

Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych 
urządzeń wentylacyjnych 
a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji 
wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji 
przepustnic; 
e) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
f) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
g) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 

Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 

Kontrola działania sieci przewodów 
a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w 

instalacjach: ogrzewczej, chłodzenia i nawilżania powietrza; 
b) Dostępność do sieci przewodów. 

7.0.    OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 
• przewody rurowe i kształtki - 1 m2 
• centrala wentylacyjna z elementami zasilania i 

sterowania1 kpl. dla każdego typu, 
• wentylatory, nawiewniki, wywiewniki 1 szt. dla 

każdego typu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny robót poprzedzających 
8.2. Odbiory mi ędzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót 

poprzedzających wykonanie instalacji i w szczególności powinny im 
podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z 
projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze 
roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w 
stosunku do następujących rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - 
umiejscowienie i wymiary otworu; 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 
stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich 
przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy 
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich 
przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy 
określić zakres i termin wykonania prac naprawczych. Po wykonaniu 
tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

8.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wentylacji 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych 
elementów lub części instalacji wentylacji, do których zanika dostęp w 
wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych 
w stropach podwieszonych, przejść w przepustach oraz przegrody 
budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w 
fazie odbioru końcowego. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla 
odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest 

wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z 
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian 
w tym projekcie; 

b) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół 
potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania 
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych 
badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować 
miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, 
które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy 
załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole 
należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych. Po 
wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

 
8.4.    Odbiór techniczny końcowy instalacji wentylacji 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego 
końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie 
z wykonaniem izolacji cieplnej; 

b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się 
wynikiem pozytywnym; 
c) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności 
regulację montażową. 

 



 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące 
dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi 
ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 
budowy); 

b) obmiary powykonawcze; 
c) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 
d) protokoły odbiorów technicznych częściowych; 
e) protokoły wykonanych badań odbiorczych; 
f) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie 

wyroby budowlane, z których wykonano instalację; 
g)   instrukcję obsługi instalacji 

W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym powykonawczym; 
b) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 
c) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych; 
d) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych; 
e) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych 
parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień 
warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 
ponowny odbiór instalacji. 

 

10.0.  PRZEPISY     
Polskie Normy 
PN-83/B-03430 

 
 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - 
wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 

 
PN-89/B-
10425 

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 prostokątnym - 
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 - Właściwości mechaniczne. 

 
PN-EN 
12220:2001 

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

PN-B-

01411:1999 

PN-76/B-

03420 

Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe 
powietrza zewnętrznego. 

 
PN-78/B-
03421 

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe 
powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 



 

PN-73/B-

03431 PN-B-

03434:1999 

Wentylacja mechaniczna w budownictwie - 
Wymagania. 

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe 
wymagania i badania. 

 
PN-78/B-
10440 

Wentylacja mechaniczna - Urządzenia 
wentylacyjne Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
PN-B-
76001:1996 

Wentylacja - Przewody 
wentylacyjne Wymagania i badania. 

Szczelno
ść 

 
PN-B-
76002:1996 

Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i 
kształtek wentylacyjnych blaszany



 



Biuro Projektowe Jerzy Surmacewicz 
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11..  CCzzęęśśćć  ooggóóllnnaa  

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 pomieszczeń Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu na 

os. Mielżyńskiego 5A.” To opracowanie obejmuje uzupełnienie projektu z maja 2016 

roku o dodatkowe układy klimatyzacyjne. 

 

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych związanych z budową instalacji elektrycznej dla 

zasilania i sterowania urządzeń klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach 

biurowych budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu os. Mielżyńskiego 5a. 

Specyfikacja techniczna stanowi część Dokumentacji Projektowej i należy ją stosować 

podczas wykonywania robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Roboty towarzyszące i tymczasowe 

• oddzielenie pomieszczeń od reszty budynku za pomocą grubej folii malarskiej, 

• zabezpieczenie urządzeń i sprzętu w remontowanym pomieszczeniu oraz 

pomieszczeniu przyległym, 

• oznakowanie miejsca prowadzenia robót, 

• przekucia przez ściany, 

• uszczelnienie przejść przez przegrody, 

• inwentaryzacja powykonawcza. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Teren budowy stanowią pomieszczenia wewnątrz budynku, dach budynku oraz 

elewacje, w których wykonywane będą czerpnie naścienne. 

1.4.1. Organizacja robot budowlanych 

Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami 

wynikającymi z funkcji użytkowej budynku. 

1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych, 

użytkowników budynku oraz pojazdów, poprzez dostosowanie organizacji robót oraz 
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odpowiednie wydzielenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu z 

użytkownikiem. 

1.4.3. Ochrona środowiska 

Wszystkie odpady pozostałe z wykonywanych prac należy wywieźć na wysypisko. 

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni oraz muszą posiadać aktualne badania 

lekarskie. Wykonawca przed wejściem na budowę jest zobowiązany przedstawić 

inwestorowi listę pracowników przeznaczonych do wykonywania w/w zadania wraz z 

odpowiednimi zaświadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego, instruktażowego, 

oraz zaświadczeń o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ. 

1.4.5. Zaplecze dla wykonawcy 

Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim własnym kosztem i staraniem. 

Pomieszczenie w budynku może być udostępnione po uzgodnieniu stron. 

1.4.6. Ogrodzenie 

Pomieszczenia, w których odbywać się będą roboty oddzielić od reszty budynku grubą 

folią oraz odpowiednio oznakować tak, aby osoby postronne nie wchodziły na teren, 

gdzie prowadzone będą prace. 

1.5. Główne kody 

Kod CPV45310000 – 3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 

1.6. Określenia podstawowe 

Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla 

procesu  wytwarzania lub dla samego wyrobu w zakresie parametrów technicznych, 

jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do 

nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz 

odbiorów i rozliczeń.  

Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do 

określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań 

podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.  

Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, 
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normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału 

lub wyrobu. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 

(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi 

aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla 

badanego materiału lub wyrobu. 

Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 

elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji 

elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego 

(przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).  

Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych 

lub obcych w celu wyrównania potencjału.  

Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 

impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, 

stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w 

przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 

równoległych przewodów itp. 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:  

- przepusty kablowe i osłony krawędzi,  

- drabinki instalacyjne,  

- koryta i korytka instalacyjne, 

- kanały i listwy instalacyjne, 

- rury instalacyjne, 

- kanały podłogowe, 

- systemy mocujące, 

- puszki elektroinstalacyjne, 

- końcówki kablowe, zaciski i konektory – pozostały osprzęt (oznaczniki 

przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, zaciski 
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ochronne itp.). 

Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 

przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub 

wykorzystania energii elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 

elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne 

urządzenia ze względu na jego cechy budowy przy bezpośrednim dotyku. 

Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed 

dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 

wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia 

obudowa.  

Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub 

bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed 

przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych 

przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod 

napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry 

elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym 

punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem 

osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, 

układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich 

zamocowania zgodnie z dokumentacją .  

Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 

- Kucie bruzd i wnęk,  

- Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,  

- Montażu uchwytów do rur i przewodów, 

- Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 
szynoprzewodów, 
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- Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,  

- Oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia.  

22..  WWyymmaaggaanniiaa  ddoottyycczząąccee  wwłłaaśścciiwwoośśccii   wwyyrr oobbóóww  bbuuddoowwllaannyycchh  

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie wyroby budowlane muszą być fabrycznie nowe  oraz dopuszczone do 

stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z ustawą o wyrobach 

budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z 

wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST bądź równoważne, o parametrach 

technicznych, takich samych, jak urządzenia podane w dokumentacji projektowej. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub 

jego upoważniony przedstawiciel:  

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 

określonego systemu oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak: 

zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez 

Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru 

Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących 

Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,  

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobu 

umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 

dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym z 

indywidualną dokumentacją projektową sporządzoną przez projektanta obiektu lub 

z nim uzgodnioną.  

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod 
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warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i 

uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń 

elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.  

2.2. Charakterystyka wyrobów przewidzianych do wbudowania 

 

2.2.1 Kable i przewody 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg 

wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną.  

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5 

Napięcia 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 żył: 16 do 1000 mm2. 

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną 

do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub 

układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość 

żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. 

Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w 

zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 

do 240 mm2, przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania 

przekroju minimalnego 1,5 mm2. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla 

przekroju żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

 

2.2.2 Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy 

pożarowe w miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji 

przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować 

przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy 

chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych 

jako mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów 
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instalacji elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i 

przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować 

skomplikowane ciągi drabinkowe.  

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub 

aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub 

grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate 

zestawy elementów dodatkowych ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii 

oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych 

osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne 

układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). 

Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo 

aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne ze względu na miejsce 

montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na 

temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanałów i listew są 

zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie, a ich 

szerokości są w zakresie od (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej 

szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia 

prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym 

kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy 

wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i 

zaleceń normy. Kanały pionowe o wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm występują 

w odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki 

lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: 

ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe 

jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci 

telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) 

wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest 

używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 

trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w 

wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje 

wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 
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60°C, a ze względu na wytrzymałość wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych 

lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na 

uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór 

średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów 

wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw 

sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; 

średnice typowych rur gładkich: od 0 – 16 mm do 0 - 63 mm (większe dla kabli o 

dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur 

karbowanych: od 0 – 16 mm do 0 - 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub 

ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane - średnice typowych rur gładkich 

(sztywnych): od 0 – 13 mm do 0 - 42mm, średnice typowych rur karbowanych 

giętkich: od 0 – 16 mm do 0 - 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i 

przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – spiralne, 

wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 

 

2.2.3 Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem 

trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. 

paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw 

sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 

Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich 

jak rury instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte 

lub zamykane). 

Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze 

przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez 

zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia 

wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności 

każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe 

izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.  

Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić 

można kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, 

zaciski ochronne itp. 
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2.2.4. Urządzenia 

Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w 

niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej. Do montażu 

zastosować materiały fabrycznie nowe podane w wykazie materiałowym bądź 

równoważne, o parametrach technicznych takich samych, jak urządzenia podane w 

dokumentacji projektowej. Materiały stosowane w robotach zostały wyszczególnione 

w Dokumentacji Projektowej. Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu 

instalacji winny posiadać właściwe atesty higieniczne, p.poż., bezpieczeństwa i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dopuszcza się stosowanie tylko takich 

materiałów i technologii i rozwiązań materiałowych, które są celowo przeznaczone do 

konkretnego zastosowania wynikającego z dokumentacji projektowej. Zakres 

odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje również dostawę i montaż układów 

sterowania pracą klimatyzatorów.  

2.3. Składowanie i kontrola jakości 

Wyroby budowlane składować w sposób nie powodujący ich uszkodzenia, bądź 

obniżenia parametrów, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem czynników 

atmosferycznych oraz osób postronnych. Kontrola jakości polegać będzie na 

wizualnym stwierdzeniu, czy poszczególne elementy systemu są fabrycznie nowe i 

nieuszkodzone oraz czy są wyrobami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. 

33..  WWyymmaaggaanniiaa  ddoottyycczząąccee  sspprr zzęęttuu  ii   mmaasszzyynn  nniieezzbbęęddnnyycchh  ddoo  wwyykkoonnaanniiaa  rr oobbóótt   

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny 

właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Roboty montażowe wykonywać przy użyciu 

elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin montażowych 

atestowanych. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru. 

44..  WWyymmaaggaanniiaa  ddoottyycczząąccee  śśrr ooddkkóóww  ttrr aannssppoorr ttuu  

Podczas transportu materiałów ze składu na obiekt należy zachować ostrożność aby 

nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające 

wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla krążków, ze 
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względu na możliwość uszkodzenia izolacji. Należy stosować dodatkowe opakowania 

w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.  

 

55..  WWyymmaaggaanniiaa  ddoottyycczząąccee  wwyykkoonnaanniiaa  rr oobbóótt   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 

umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta. 

Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dobrą praktyką inżynierską, 

dokumentacją projektową oraz instrukcjami montażu producentów zastosowanych 

wyrobów budowlanych. 

Prace powinny być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z 

zastosowaniem właściwych materiałów i urządzeń zaleconych przez dokumentację 

projektową.  

Wykonana instalacja nie może stwarzać zagrożenia pożarowego ani bezpieczeństwa 

konstrukcji obiektu.  

Montaż urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń dostarczaną przez ich 

producenta.  

66..  DDzziiaałłaanniiaa  zzwwiiąązzaannee  zz  kkoonnttrr oolląą,,  bbaaddaanniiaammii   ii   ooddbbiioorr eemm  wwyyrr oobbóóww  oorr aazz  rr oobbóótt   

bbuuddoowwllaannyycchh  

6.1. Kontrola jako ści robót 

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, 

zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną. 

Sprawdzenie winno odbywać się w trakcie wykonywania robot, jak i po ich 

zakończeniu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w ST i dokumentacji projektowej. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 

normach i wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami określonymi w Zamówieniu. 

6.2. Badanie i odbiór wyrobów 

Badanie wyrobów odbywać się będzie po okazaniu przez wykonawcę wszelkich 

dokumentów świadczących, że dany wyrób budowlany jest dopuszczony do 

stosowania w budownictwie. 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów, 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 

Ponadto, podczas odbiorów częściowych inspektor nadzoru oceni jakość 

wbudowanych wyrobów. Odbiór końcowy wyrobu odbywać się będzie podczas 

odbioru końcowego całego zadania. 

77..  WWyymmaaggaanniiaa  ddoottyycczząąccee  oobbmmiiaarr uu  rr oobbóótt   

Jednostką obmiarową jest:  

- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl. m., 

- dla kabli i przewodów: m, 

- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.. 

88..  OOppiiss  ssppoossoobbuu  ooddbbiioorr uu  rr oobbóótt   

Odbiór robót w stosunku do dokumentów odniesienia obejmował będzie sprawdzenie 

poprawności wykonania robót w stosunku do projektu budowlanego oraz niniejszej 

specyfikacji technicznej, jak również przedmiaru robót. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

Odbiór dokonywany będzie wg zasad ustalonych w umowie o roboty budowlane. W 

przypadku stwierdzenia wad i usterek – sposoby ich usunięcia zostaną ustalone w 

załącznikach do protokołu odbioru robót.  

99..  OOppiiss  ssppoossoobbuu  rr oozzll iicczzeenniiaa  rr oobbóótt   

Roboty związane z montażem instalacji elektrycznej obsługującej instalację 

klimatyzacji są jednym elementem płatniczym wraz z protokołem odbioru końcowego 

robót. Ustalenia płatności zostały zapisane w Umowie na wykonanie robót. 
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1100..  PPrr zzeeppiissyy  zzwwiiąązzaannee  zz  rr eeaall iizzaaccjj ąą  zzaaddaanniiaa  

11..  UUssttaawwaa  zz  ddnniiaa  77  ll iippccaa  11999944  ––PPrraawwoo  BBuuddoowwllaannee  tt..jj ..  DDzz..UU..  22001166  rr..ppoozz..  229900  zz  ppóóźźnniieejjsszzyymmii   

zzmmiiaannaammii,,  

33..  PPNN--IIEECC  6600336644--44--4411::  22000000--  IInnssttaallaaccjjee  eelleekkttrryycczznnee  ww  oobbiieekkttaacchh  bbuuddoowwllaannyycchh--  OOcchhrroonnaa  ddllaa  

zzaappeewwnniieenniiaa  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa--  oocchhrroonnaa  pprrzzeecciiwwppoorraażżeenniioowwaa,,  

44..  PPNN--IIEECC  6600336644--44--444433::  11999999--  IInnssttaallaaccjjee  eelleekkttrryycczznnee  ww  oobbiieekkttaacchh  bbuuddoowwllaannyycchh--  OOcchhrroonnaa  ddllaa  

zzaappeewwnniieenniiaa  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa--  oocchhrroonnaa  pprrzzeedd  pprrzzeeppiięęcciiaammii,,  

55..  PPNN--IIEECC  6600336644--44--4477::  11999999--  IInnssttaallaaccjjee  eelleekkttrryycczznnee  ww  oobbiieekkttaacchh  bbuuddoowwllaannyycchh--  OOcchhrroonnaa  ddllaa  

zzaappeewwnniieenniiaa  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa--  śśrrooddkkii   oocchhrroonnyy  pprrzzeedd  ppoorraażżeenniieemm  pprrąąddeemm  eelleekkttrryycczznnyymm,,  

66..  PPNN--IIEECC  6600336644--44--447733::  11999999--  IInnssttaallaaccjjee  eelleekkttrryycczznnee  ww  oobbiieekkttaacchh  bbuuddoowwllaannyycchh--  OOcchhrroonnaa  ddllaa  

zzaappeewwnniieenniiaa  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa--  SSttoossoowwaanniiee  śśrrooddkkóóww  oocchhrroonnyy  zzaappeewwnniiaajjąąccyycchh  

bbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo--  śśrrooddkkii   oocchhrroonnyy  pprrzzeedd  pprrąąddeemm  pprrzzeettęężżeenniioowwyymm,,  

77..  PPNN--IIEECC  6600336644--55--552233::  22000011--  IInnssttaallaaccjjee  eelleekkttrryycczznnee  ww  oobbiieekkttaacchh  bbuuddoowwllaannyycchh--  DDoobbóórr  ii   

mmoonnttaażż  wwyyppoossaażżeenniiaa  eelleekkttrryycczznneeggoo--  oopprrzzeewwooddoowwaanniiee--  oobbcciiąążżaallnnoośśćć  pprrąąddoowwaa  ddłłuuggoottrrwwaałłaa  

pprrzzeewwooddóóww,,  

88..  PPNN--IIEECC  6600336644--55--5544::  11999999--  IInnssttaallaaccjjee  eelleekkttrryycczznnee  ww  oobbiieekkttaacchh  bbuuddoowwllaannyycchh--  DDoobbóórr  ii   

mmoonnttaażż  wwyyppoossaażżeenniiaa  eelleekkttrryycczznneeggoo--  uuzziieemmiieenniiaa  ii   pprrzzeewwooddyy  oocchhrroonnnnee,,  

99..  PPNN--IIEECC  6600336644--66--6611::  22000000--  IInnssttaallaaccjjee  eelleekkttrryycczznnee  ww  oobbiieekkttaacchh  bbuuddoowwllaannyycchh--  sspprraawwddzzaanniiee  

ooddbbiioorrcczzee,,  

  


