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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

 

1. Wstęp 

 

1.1 . Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dla zadania: 

 

 ROZBUDOWA INSTALACJI WOD-KAN i HVAC NA POTRZEBY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

CZĘŚCI BUDYNKU SZKOLNEGO NA ŻŁOBEK SAMOŻĄDOWY.  

MIEJSCOWOŚĆ: KIETRZ, UL. GŁOWACKIEGO 37 

 

ADRES INWESTYCJI : KIETRZ, UL. GŁOWACKIEGO 37 DZ. NR2451/2  

INWESTOR : GMINA KIETRZ 

ADRES INWESTORA : GMINA KIETRZ UL. 3 MAJA, 48-130 KIETRZ 

Klasyfikacja robót        Kod  numeryczny     Opis robót 

KLASA ROBOT  45330000-7  Instalacje c.o. 

KLASA ROBOT  45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

KLASA ROBOT  45331000-6  Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 

KLASA ROBOT  45331200-8  Wentylacja i klimatyzacja 

 

 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Piotr Klimczak 

 



 

1.2 . Zakres stosowania 

 

Niniejsze opracowanie jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot 

dla zadania j.w. 

 

1.3 . Zakres robot objętych opracowaniem 

 

Zakres robot obejmuje podstawowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot montażowych: 

• Instalacji wod.-kan. C.O. oraz wentylacji i klimatyzacji i źródła ciepła  

W zakres tych robot opisanych w dalszej części niniejszego opracowania wchodzą: 

• Zabezpieczenie terenu robot 

• Roboty przygotowawcze 

• Roboty montażowe 

• Próby ciśnieniowe. 

 

Opracowanie nie wyczerpuje wszystkich zagadnień szczegółowych wynikających ze specyfiki wymagań danego 

Producenta elementów składowych. Wykonawca winien żądać informacji od Producenta o szczególnych 

własnościach i wymaganiach dotyczących tych wyrobów. Jeżeli wymagania Producenta danych elementów są 

bardziej rygorystyczne, należy stosować wymagania ostrzejsze. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania robot oraz za zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką 

budowlaną. 

 

1.4 . Informacje o terenie budowy 

 

1.4.1. Teren budowy 

 

Wg ST Architektura + Konstrukcja. 

 

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w miejscach gdzie jest on 

niezbędny, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robot. W czasie wykonywania robot Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 

inne środki do ochrony robot, wygody społeczności i innych. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora. Fakt przystąpienia do robot Wykonawca obwieści publicznie 



przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

1.4.4 . Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robot Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Teren Budowy w należytym porządku 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczególny wpływ na: 

• Lokalizację baz, magazynów, składowisk, itp. 

• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 

powstania pożaru. 

 

 

 

1.4.5 . Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

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

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robot albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.6 . Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 

materiały odpadowe do robot będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakończeniu robot ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych użytkowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 



właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, certyfikaty. 

 

1.4.7 . Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń, mienia Inwestora. Po stronie Wykonawcy jest właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić o fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia. Wszelkie prace niezbędne przy 

realizacji zadania, podczas których ich naruszenie jest konieczne powinno być skonsultowane z Zamawiającym i 

zaakceptowane przez niego. 

 

1.4.8 . Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję 

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robot. 

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie 

przygotowania i realizacji budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują odpowiednio Kierownik Budowy oraz Mistrz Budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

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

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robot od 

daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać 

roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 

elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymane nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest 



zobowiązany do utrzymania w należytym stanie czystość nawierzchni, po których się porusza podczas 

wykonywania zadania. 

 

1.5. Nazwy i kody 

 

Klasyfikacja robót Kod      numeryczny            Opis robót 

KLASA ROBOT   45330000-7                Instalacje c.o. 

KLASA ROBOT   45330000-9    Hydraulika i roboty sanitarne 

KLASA ROBOT   45331000-6   Instalacje cieplne, wentylacyjne  

KLASA ROBOT               45331200-8                        Wentylacja i klimatyzacja 

 

2. Wymagania dotyczące zastosowanych wyrobów budowlanych 

 

2.1 Jakość 

 

Elementy dostarczane na budowę i zastosowane powinny być sprawdzane pod względem jakości, 

kompletności i zgodności z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na żądanie Inwestora, 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć od Producenta: 

• pozytywne aktualne świadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie 

(certyfikat na znak bezpieczeństwa, aprobata techniczna) 

• pozytywną aktualną ocenę higieniczną (PZH) 

• wyniki badań stwierdzających zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm 

• karty gwarancyjne 

 

Wszystkie materiały muszą posiadać stosowne dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie. Wyroby te powinny być znakowane "znakiem budowlanym - B" lub CE. Znakiem B są oznaczane 

wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub których zgodność z dokumentem odniesienia 

została potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności. Zgodność wyrobu z 

właściwymi normami lub specyfikacjami technicznymi powinna być potwierdzona oceną zgodności wyrobu 

dokonaną przez Producenta, z udziałem lub bez udziału strony trzeciej (jednostek certyfikujących, laboratoriów). 

Producent, który dokonał oceny zgodności i wydał dla niego deklarację zgodności z właściwą zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną ma prawo do oznakowania wyrobu znakiem CE. 

 

2.2. Transport 

 

Transport elementów składowych instalacji powinien odbywać się w warunkach i w sposób gwarantujący 

utrzymanie ich właściwego stanu technicznego. Elementy składowe powinny być transportowane w oryginalnym 



opakowaniu jeżeli takowe istnieje. Na samochodzie elementy powinny być układane na równym i czystym 

podłożu oraz zabezpieczone przed uszkodzenie (zarysowaniem, przewracaniem przesuwaniem itp.). Rury należy 

układać w położeniu poziomym. Podczas prac przeładunkowych nie należy materiałów rzucać ani wlec. 

Transport elementów instalacji powinien odbywać się w sposób zalecany lub narzucony przez Producenta. 

 

2.3. Przechowywanie 

 

Przechowywanie elementów składowych instalacji powinno odbywać się w warunkach i w sposób gwarantujący 

utrzymanie ich właściwego stanu technicznego. Miejsce składowania powinno być czyste, równe i suche - 

magazynowane elementy powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, bezpośrednim 

działaniem światła słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C także zabezpieczone 

przed ingerencja osób trzecich. Składowanie powinno odbywać się na równym podłożu. Rury powinny być 

składowane na wysokość nie przekraczającą 1,0m. Elementy powinny być składowane w oryginalnym 

opakowaniu jeżeli takowe istnieje (magazynowanie rur powinno odbywać się w wiązkach). Zabezpieczenie przed 

rozsuwaniem się dolnej warstwy rur (dotyczy rozpakowanych rur dostarczonych w wiązkach) można dokonać za 

pomocą kołków i klinów. Elementy nieodporne na ujemne temperatury przechowywać w pomieszczeniach 

ogrzewanych. Przechowywanie powinno odbywać się w sposób zalecony lub narzucony przez Producenta. 

 

3 . Wykaz podstawowych materiałów 

 

3.1 . Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 

3.1.1. Rury z PVC kanalizacyjne kielichowe z uszczelką wargową o połączeniach wciskowych 

3.1.2. Rury wywiewne 

3.1.3. Przybory sanitarne 

3.1.4. Kołnierze ogniochronne 

3.1.5. Podwieszenia, obejmy i punkty stałe do rur 

 

3.2 . Instalacja wody zimnej i ciepłej  

3.2.1. Rury pex-c 

3.2.2. Punkty czerpalne 

3.2.3. Armatura zaporowa i regulacyjna 

3.2.4. Kołnierze ogniochronne 

3.2.5. Izolacja termiczna 

3.2.6. Podwieszenia, obejmy i punkty stałe do rur 

 

3.2 . Instalacja c.o. 



 

3.2.7. Armatura zaporowa i regulacyjna 

3.2.8. Podwieszenia, obejmy i punkty stałe 

3.2.9. Grzejniki 

 

3.3 . Instalacja wentylacji 

 

3.3.1. Przewody wentylacyjne o przekroju okrągłym z blachy stalowej ocynkowanej 

3.3.2. Kanały okrągłe wykonać z rur typu spiro oraz rur aluminiowych typu flex 

3.3.3. Wentylatory dachowe i wywietrzaki dachowe 

3.3.4. Centrale 

3.3.5. Izolacja termiczna 

3.3.6. Podwieszenia, obejmy i punkty stałe do rur 

 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczać na budowę wyroby i materiały nowe, zgodne z wymaganiami 

określonymi w projekcie budowlanym, odpowiadające wymaganiom obowiązujących norm i przepisów.                 Z 

materiałami należy dostarczyć stosowne aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia, jak również karty gwarancyjne. 

Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności, jakości wykonania oraz stwierdzić brak 

uszkodzeń. 

 

4 . Wymagania ogólne i  wykaz podstawowego sprzętu 

 

Do wykonania robot należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

robót , zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykaz 

podstawowego sprzętu: 

 

4.1.Elektronarzędzia 

4.2.Samochod skrzyniowy 

4.3.Zgrzewarka do rur z polipropylenu 

4.4.Spawarka 

4.5.Betoniarka 

4.6.Sprzęt ręczny montażowy 

4.7.Rusztowania przesuwne lekkie 

 

Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń osobom nieuprawnionym. Pracowników obsługi należy 



przeszkolić. Maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy oraz przy zmianie obsługi powinny 

być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. Maszyny i inne urządzenia 

techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli 

wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

 

5 . Transport 

 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio dostosowane do transportu materiałów, elementów, 

konstrukcji lub urządzeń. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty przed samoczynnym 

przemieszczaniem, nadmiernymi wstrząsami lub drganiami. Wykonawca powinien zapewnić transport 

samochodowy niezbędny do wykonania niniejszego zadania. Przewiduje się przewóz elementów składowych 

sieci bezpośrednio od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów. Przewóz materiałów powinien 

odbywać się w zasadzie dowolnym środkiem transportu w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami ruchu 

drogowego (materiały muszą być dowiezione na budowę w stanie pozwalającym na ich właściwe wykorzystanie). 

Środek transportu powinien być dostosowany do przewożonego materiału. Transport elementów instalacji 

powinien odbywać się w sposób zalecany lub narzucany przez Producenta. Dostawa materiałów przeznaczonych 

do robot elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i 

składowisk na placu budowy. Zaleca się, aby materiały dostarczać bezpośrednio przed montażem. Ostatecznie 

wybór środków oraz metod transportu powinien być zaakceptowany przez Kierownika Budowy. 

 

6 . Wykonanie robot 

 

6.1 . Zabezpieczenie terenu robot 

 

Zapewnić zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

wymogami - teren budowy powinien być wydzielony i zabezpieczony przed osobami trzecimi Drogi ewakuacyjne 

oraz występujące na nich drzwi i bramy oznakować znakami bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do robot 

należy uzyskać zezwolenie na rozpoczęcie robot i komisyjnie przejąć teren pod budowę. Wykonawca winien 

przedłożyć Inwestorowi celem akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot. 

 

6.2. Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wod.-kan i c.w oraz wentylacji należy: 

 

• wyznaczyć trasę prowadzenia przewodów, usytuowanie przyborów sanitarnych i punktów czerpalnych 

• wyznaczyć otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia w przegrodach budowlanych pod 

wykonywaną instalację 



 

6.3. Roboty montażowe 

 

6.3.1 . Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 

Prace montażowe powinny być wykonywane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej wymaganiami opracowanymi przez Producentów systemów instalacyjnych. 

Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 

Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i w odpowiedniej od niej 

odległości. Zmiany kierunków przewodów należy wykonać za pomocą kolanek podwójnych.  

Przewody boczne powinny się łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym niż 60o. 

W przewodach odpływowych nie należy stosować odgałęzień podwójnych, które są dopuszczone w pionach. 

Przy przechodzeniu przez ścianę należy zachować szczególną ostrożność, rury kanalizacyjne prowadzić w rurach 

ochronnych. Rura ochronna chroni przewód przed obciążeniami zewnętrznymi oraz zapewnia możliwość 

przesuwania się przewodu. Tuleją ochronną może być rura o średnicy większej co najmniej o dwie grubości ścianki 

przewodu. Przestrzeń pomiędzy rurami powinna być wypełniona masą plastyczną nie działającą korozyjnie na rurę. 

Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na swej długości.  

 

- Montaż złączy 

Jak w przypadku innych materiałów, rozładunek należy wykonywać z należytą ostrożnością. Rury nie mogą być 

zrzucane ani ściągane z naczepy, powinny być unoszone i delikatnie układane na ziemi. 

Przy składowaniu pojedynczych sztuk rur należy zwracać uwagę by bosy koniec nie dotykał bezpośrednio ziemi. 

Podłoże musi być wyprofilowane półkoliście i posiadać zagłębienia w miejscach usytuowania złączy. Podłoże 

powinno być zniwelowane w ten sposób, aby rura opierała się na nim na całej swej długości. Przed 

przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia ewentualnych uszkodzeń. 

Rury łączy się przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury uprzednio położonej. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha sprawdzając: 

- Czystość wgłębienia kielicha 

- Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia. 

Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec należy 

posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma zastosowanie pasta BHP, płyn FF, lub 

inny środek zalecany przez producenta rur. 

Stosowanie do tego celu olejów lub smarów jest niedopuszczalne. 

 

- Badanie szczelności 

Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i infiltrację wykonać zgodnie z PN-92/B-10735. 

Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem rurociągów, w których prowadzona jest instalacja 



kanalizacji wewnętrznej jak następuje: 

- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie 

swobodnego przepływu przez nie wody, 

- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na 

szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

Przeprowadza się również sprawdzenie zgodności wykonywanych robot z dokumentacją techniczną oraz z 

zapisami w dzienniku budowy i sprawdza się czy użyte materiały są zgodne z normami. 

- Układanie instalacji kanalizacyjnej 

Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-10700 „Instalacje kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze”. Projektowanie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami normy 

PN-92/B-01707 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”. 

Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego 

ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PVC lub PP od 

przewodów cieplnych powinny wynosić 0,1m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest 

mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie 

dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45oC. 

Przewody kanalizacyjne prowadzone po ścianach albo w przestrzeni płyt gipsowo-kartonowych muszą 

zapewniać swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez 

ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej stosować tuleje ochronne. 

Podejścia są to przewody łączące przybory sanitarne (umywalki, miski ustępowe, zlewozmywaki itd.) z pionem 

lub przewodem odpływowym (poziomem). 

Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym 

i zasady osiowego montażu przewodów, powinny wynosić minimum 2%. 

Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być mniejsza od 

największej średnicy podejścia do tego pionu.  

Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one mocować 

przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno 

mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie 

przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych 

powinny być mocowane niezależnie. 

- Montaż rur wywiewnych 

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej należy zapewnić jej odpowiednie 

wentylowanie. Można to uczynić dwojako: poprzez rury wywiewne lub zawory napowietrzające. 

Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0 m 

ponad dach w taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej 4,0m. Rur wywiewnych nie powinno się 

wprowadzać do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów 



dymowych i spalinowych.  

 

6.3.2 . Instalacja wody zimnej i ciepłej  

 

Prace montażowe powinny być wykonywane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej wymaganiami opracowanymi przez Producentów systemów instalacyjnych. 

Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur pex-co połączeniach zaciskowych. Należy sprawdzić, czy stosowane 

przyrządy do zgrzewania odpowiadają ogólnym wytycznym ich eksploatacji. Rury należy przycinać prostopadle do 

osi używając do tego celu odpowiednich narzędzi (nożyce do rur, obcinak krążkowy). Zbyt płytka głębokość 

zgrzewu może spowodować osłabienie połączeń, zbyt głęboka skrzyżowanie (przewężenie) połączenia. Miejsce 

zgrzewu powinno być staranie oczyszczone i odtłuszczone. Należy stosować systemowe przyrządy do skarania 

rur (zdzieraki). Bezwzględnie przestrzegać czasów nagrzewania, łączenia i chłodzenia połączeń. Głębokość 

skrawania określa głębokość zgrzewania. Przed rozpoczęciem zgrzewania należy sprawdzić współosiowość rur. 

Zmiany kierunku rur uzyskać przez zastosowanie systemowych kolan. Technologia układania przewodów powinna 

zapewniać utrzymanie trasy i spadku 3% o w kierunku najniższych punktów instalacji celem odwodnienia. Rurociągi 

należy montować na podporach ruchomych. Zastosować normatywny, albo narzucony przez Producenta systemu 

rozstaw podpor dla rur. Konstrukcja podpor powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie 

akustyczne od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów poprzez zastosowanie 

przekładki elasycznej. Przed zaworami cyrkulacyjnymi zamontować filtry siatkowe z uwagi na połączenie instalacji 

starej z nowoprojektowaną. Podejścia pod punkty czerpalne, połączenia rur polipropylenowych z armaturą 

gwintowaną zrealizować za pośrednictwem systemowych złączek przejściowych polipropylen / gwint stalowy. 

Umożliwić odcięcie wody dla poszczególnych węzłów sanitarnych za pomocą systemowych wgrzewanych 

polipropylenowych zaworów podtynkowych (korpus zaworu pod tynkiem). Dostęp do tych zaworów odcinających 

powinien być swobodny. Podłączenia płuczek zbiornikowych do zabudowy 

podtynkowej zrealizować „na sztywno" za pośrednictwem przewodów polipropylenowych jw. Podłączenia 

pozostałych płuczek zbiornikowych zrealizować za pośrednictwem elastycznych przewodami gumowych PN10 w 

oplocie stalowym i odcinających gwintowanych zaworów kulowych kątowych natynkowych. Izolować termicznie 

wszystkie projektowane przewody otulinami ciepłochronnymi z pianki polietylenowej spełniającej wymagania 

normy PN-B-02421:2000 zgodnie z zaleceniami Producenta izolacji. Przewody prowadzone w bruzdach 

ściennych izolować otulinami ciepłochronnymi dodatkowo zabezpieczonymi folią PE przed agresywnym 

działaniem zaprawy cementowej. Grubości izolacji przedstawiono w zestawieniu materiałów. Po wykonaniu 

instalacji odtworzyć należy ściany szachtów instalacyjnych. Podejścia pod punkty czerpalne prowadzić w sposób 

niewidoczny - w bruzdach ściennych. Przebieg instalacji przedstawiono w części graficznej. W miejscach przejścia 

przewodu przez strefy ppoż. należy stosować atestowane kołnierze ogniochronne. Przewody prowadzić z 

zachowaniem normatywnych odległości od pozostałych instalacji. Izolację przewodów wykonać z otulin 

polietylenowych. 

 



6.3.3. Instalacja c.o. 

 

Zakres opracowanie będzie wykorzystywał istniejąca instalację. Zostaną jedynie wymienione: 

Grzejniki 

 

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować: grzejniki stalowe konwektorowo-płytowe podłączenie 

boczne z uchwytami, wspornikami i przynależną armaturą . 

 

Armatura 

 

Na gałązkach grzejnikowych zasilających należy zamontować zawory grzejnikowe termostatyczne Dn15 a na 

gałązkach powrotnych zawory grzejnikowe powrotne Dn15. 

 

 

Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej 

 

 „A.00.00.00- Wymagania ogólne” 

 

pkt 5. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robot, zarówno w miejscu tych robot, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

Transport i składowanie 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 

 

Transport 

 

Armatura 

 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 

magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w 

oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 



magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 

Wykonanie robót 

 

Ogólne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 

 

Roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robot montażowych należy dokonać demontażu starych grzejników, podłączeń i 

rurociągów. Grzejniki należy przekazać inwestorowi. 

Rurociągi stalowe z nieczynnych instalacji należy pociąć palnikiem lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 

wyniesienie z budynku i transport. 

Rury uzyskane z demontażu należy posegregować i złożyć na miejscu wskazanym przez inwestora. 

 

Montaż grzejników 

 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 

Odległość grzejnika od podłogi max.100-150 mm a od parapetu powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

Grzejniki we wnękach, zabudowane wg branży architektonicznej. 

Zawory termostatyczne muszą znajdować się w przestrzeni nieosłoniętej. 

 

Kolejność wykonywania robot:: 

 

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

zawieszenie grzejnika, podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi. 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w 

inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po 

zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku 

nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub 

zniszczenie powłoki lakierniczej. 

 

 

Montaż armatury i osprzętu 

 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych z zastosowaniem kształtek. 

Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 

 



Kolejność wykonywania robot:: 

 

sprawdzenie działania zaworu, lutowanie końcówek mosiężnych gwintowanych, wkręcenie półśrubunków na 

zawór. Na przewodach poziomych armaturę z głowicą termostatyczną należy ustawić w takim położeniu, by 

wrzeciono było skierowane poziomo. Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w 

miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

 

Badania i uruchomienie instalacji 

 

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 

kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić 

wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i 

badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL 

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym. Próbę szczelności w 

instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robot budowlano -montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie 

robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie 

kontrolować. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 

ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono 

przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby 

szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – w miarę możliwości - parametrach 

czynnika grzewczego. Próba szczelności na gorąco winna trwać co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

 

6.3.4. Instalacja wentylacyjna 

 

Przewody instalacji wentylacyjnej wykonać należy w taki sposób aby powierzchnie przewodów były gładkie, bez 

załamań i wgnieceń. materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad. Powierzchnie pokryć ochronnych nie 

mogą mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju 

prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

Przy prefabrykowaniu elementów instalacji wentylacyjnej długość elementu zamykającego w każdym ciągu 

instalacyjnym domierzyć na budowie. 

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. Połączenia 

przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród i konstrukcji budynku w odległości umożliwiającej 

szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W miejscu przejścia przewodów przez przegrody budowlane na 



całej grubości przegrody przewody 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 cieplne, akustyczne i przeciwpożarowe przewodów muszą mieć szczelne połączenia wzdłużne 

wykonane za pomocą rozwiązań systemowych. 

Izolacje wewnątrz budynku mają mieć powłoki z folii aluminiowej, izolacje przewodów biegnących nad dachem 

zabezpieczone mają być płaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej. 

Kanały klimatyzacyjne powinny być mocowane do ścian i stropów przy pomocy wieszaków i uchwytów, 

zawierających zabezpieczenia przed przenoszeniem drgań instalacji na ustrój budowlany. 

Materiał podpór i podwieszeń powinien charakteryzować się odpowiednią odpornością na korozję w miejscu 

zamocowania. 

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem 

warunków atmosferycznych. 

Montaż urządzeń wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych wykonany powinien być zgodnie z instrukcją 

montażu podaną przez producenta. 

Zasilanie elektryczne wirników wentylatorów powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów wentylatora. 

Sposób mocowania urządzeń powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację, oraz wymianę urządzenia bez 

uszkodzenia elementów przegrody budowlanej. 

Próbny ruch urządzeń wentylacyjnych powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. 

W czasie próbnego ruchu należy kontrolować prawidłowość pracy silników elektrycznych, temperaturę łożysk 

wentylatorów. 

W czasie próbnego ruchu należy dokonać sprawdzenia wydajności wentylatorów nawiewnych i wywiewnych. 

Sprawdzić należy również temperaturę powietrza nawiewanego. 

Pomierzyć należy głośność w każdym obsługiwanym przez instalację wentylacyjną pomieszczeniu. 

Kontrola działania instalacji wentylacyjnej poprzedzona powinna być następującymi pracami wstępnymi: 

próbny ruch całej instalacji w warunkach rożnych obciążeń (72 godziny) 

regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza 

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych 

określenia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku i w miejscach, gdzie jest to konieczne nastawienie 

kierunku nawiewu powietrza 

nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających 

nastawienie układu regulacji i układów przeciwzamrożeniowych 

nastawienie regulatorów regulacji automatycznej 

nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi 

Po przeprowadzeniu kontroli działania instalacji należy przedłożyć protokoły z wszystkich pomiarów wykonanych 

w czasie regulacji należy przeprowadzić szkolenie służb eksploatacyjnych (na odrębne zlecenie Inwestora). 

Zakres robot objętych specyfikacją 



Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robot 

montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a zleconym 

przez Inwestora). W zakres tych robot wchodzą: 

- roboty przygotowawcze, 

- wymagania dotyczące wyrobów i robot stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (roboty 

montażowe), 

- odbiór robót i kontrola jakości. 

Określenia podstawowe – definicje 

 

Określenia podane w niniejszej S są zgodne z PN-B-01411. 

 

Wentylacja pomieszczenia 

 

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i 

zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

 

Wentylacja mechaniczna 

 

Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. 

 

Instalacja wentylacji 

 

Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 

 

Rozdział powietrza w pomieszczeniu 

 

Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wymierników, w celu 

zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, 

wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 

 

 

Rozprowadzenie powietrza 

 

Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół 

z zastosowaniem przewodów. 

 

Uzdatnianie powietrza 



 

Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu zmianę jednej lub kilku wielkości 

charakteryzujących jakość i stan powietrza. 

 

Ogrzewanie powietrza 

 

Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 

Chłodzenie powietrza 

Uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury. 

Nawilżanie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci. 

Wentylatory 

 

Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 

 

Filtracja powietrza 

 

Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych. 

 

Odzyskiwanie ciepła 

 

Wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło przez 

instalację wentylacyjną. 

 

Czerpnia wentylacyjna 

 

Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 

 

Wyrzutnia wentylacyjna 

 

Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 

 

Filtr powietrza 

 

Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 

 

Nagrzewnica powietrza 



 

Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 

 

Chłodnica powietrza 

 

Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza. 

Urządzenie do odzyskiwania ciepła 

 

Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartego w strumieniu powietrza zużytego do strumienia 

powietrza uzdatnionego lub odwrotnie. 

 

Osuszacz powietrz 

Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu. 

 

Odkraplacz 

 

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza z urządzenia do 

odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic. 

Przewód wentylacyjny 

Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą 

przepływa powietrze. 

Przepustnica 

Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub 

regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 

Tłumik hałasu 

Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenia hałasu 

przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 

Nawiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 

Wywiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 

Okap 

Element instalacji odciągu miejscowego umieszczonego bezpośrednio nad źródłem wydzielania zanieczyszczeń 

powietrza. 

Klapa pożarowa 

Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami pożarowymi), przeznaczony do 

zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej. 



Centrala wentylacyjna 

Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania powietrza pod względem 

czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu 

powietrza. 

Materiały 

Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji 

1) Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom 

blachy stalowej ocynkowanej. 

3) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok 

ochronnych. 

4) Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać 

wymaganiom szczelności tych przewodów. 

5) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich obsługi, 

konserwacji lub wymiany. 

6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjna – klimatyzacyjnych powinno być wykonane z 

uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

7) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjna – klimatyzacyjnych powinny być zamontowane zgodnie z 

instrukcją producenta. 

8) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

Przewody wentylacyjne 

Materiały 

Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 

1) Blacha lub taśma stalowa ocynkowana. 

2) Wymiary przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych o przekroju  kołowym powinny 

odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

3) Szczelność przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 

76001. 

4) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 

5) Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PNB- 

76002. 

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien zastosować 

sprzęt dostosowany do technologii robot i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą jakość robot. 



Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. 

Sposób wykonywania robot oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Budowy. 

Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń, 

odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. Materiały powinny być przewożone na 

budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP. 

Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w 

Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

Wykonanie robót 

Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne 

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 

Połączenia przewodów wentylacyjno- klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PNB- 

76002. 

1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach umożliwiających 

szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna 

wynosić co najmniej 100 mm. 

2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 

mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych z izolacją. 

Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym 

o podobnych właściwościach. 

3) Przejścia przewodów wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny 

być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 

4) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjno– klimatyzacyjnych powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne i 

poprzeczne. 

5) Izolacja cieplna nie wyposażona 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. 

6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 

zamontowania. 

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do materiału 

konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

8) Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i 

wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych nie wpływało na jej 

szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

9) Zamocowania przewodów wentylacyjno- klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić 

obciążenia wynikające z ciężarów: 



- przewodów wentylacyjno- klimatyzacyjnych; 

- materiału izolacyjnego; 

- elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 

przewodów wentylacyjno– klimatyzacyjnych; 

- elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

11) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpor powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa 

równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

12) Poziome elementy podwieszeń i podpor powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia 

oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem 

elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpor powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego 

obciążenia. 

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów wentylacyjnych mogły być 

zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

15) Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań 

powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 

wibroizolatorów. 

Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

1) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji wentylacji lub 

przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji. 

2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być tak 

zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny mieć 

opływowe kształty. 

4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro zakończonych śrub lub 

innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. 

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jego wymiar 

powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego 

7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu umożliwienia 

czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjno – klimatyzacyjnego. 

8) Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach wentylacyjnych 

urządzeń: 

- przepustnice; 



- klapy pożarowe; 

- nagrzewnice; 

- tłumiki hałasu; 

- filtry; 

- wentylatory; 

- urządzenia do odzysku ciepła; 

Wentylatory 

1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcje 

budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 

2) Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów 

wentylatora. 

3) Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100 L 250 mm. 

4) Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy 

wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje wentylacji. 

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 

Centrale wentylacyjne 

Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L wynoszącej 100  L  250 mm 

zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów. 

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w przepustnice umożliwiające odcięcie 

dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu centrali. 

Wymienniki ciepła 

Urządzenia do odzysku ciepła 

1) Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne umożliwiające 

czyszczenie tych urządzeń. 

2) Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny mieć instalację do 

odprowadzenia skroplin do kanalizacji. 

Filtry powietrza 

1) Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność wymiany 

wkładu filtrującego lub jego regeneracji. 

2) Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać 

wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 

3) Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczać je przed 

zabrudzeniem. 

Nawiewniki, wywiewniki, okapy 

1) Elementy ruchome nawiewników i wymierników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 

przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

2) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, podwieszane 



lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 

4) Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, 

bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 

5) W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewnikow z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych 

nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. 

6) Sposób zamocowania nawiewników i wywiewnikow powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz 

wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej. 

9) Okapy zamontowane możliwie nisko urządzeniem z zachowaniem przepisów BHP. 

Czerpnie i wyrzutnie 

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed wpływem warunków 

atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych 

gryzoni, ptaków, liści itp. 

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia 

przez dach. 

Przepustnice 

1) Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w elementy 

umożliwiające trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizm napędu przepustnic nie 

powinien mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 

2) Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w pełnym zakresie 

regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 

3) Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg 

klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

4) Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 

1751. 

Tłumiki hałasu 

1) Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku 

przepływu. 

2) Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 

Kontrola jakości robót. 

Kontrola działania 

Prace wstępne 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać następujące prace 

wstępne: 



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

b) Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych; 

c)Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacyjnych; 

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno – klimatyzacyjnych 

e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, ustawienie kierunku 

przepływu powietrza z nawiewników; 

f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 

g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 

h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 

i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z uwzględnieniem 

wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 

j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 

k)Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 

l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

Procedura prac 

1. Wymagania ogólne 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, 

przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność działania instalacji jako 

całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy dokonać weryfikacji poprzednio 

wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjno - 

klimatyzacyjnych 

a) Kierunek obrotów wentylatorów; 

b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 

c) Działanie wyłącznika; 

d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 

e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 

f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 

g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

3. Kontrola działania wymienników ciepła 

a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 

c)Doprowadzenie czynnika do wymienników. 

4. Kontrola działania filtrów powietrza 

Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 

5. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 



Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 

6. Kontrola działania klap pożarowych 

a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 

b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 

7. Kontrola działania sieci przewodów 

a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej; 

b) Dostępność do sieci przewodów. 

8. Kontrola działania nawiewników i wymienników oraz kontrola przepływu powietrza w 

pomieszczeniu 

a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 

b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji powietrza w 

poszczególnych punktach pomieszczenia. 

9. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w rożnych warunkach eksploatacyjnych przy 

rożnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 

a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 

b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 

c)Działania włącznika rozruchowego; 

d) Działania przeciwzamrożeniowego; 

e) Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 

f) Działania regulacji strumienia powietrza; 

g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 

Pomiary kontrolne 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości 

zadane zgodnie z wymaganiami. 

 

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 

Instalacja: 

- Pobór prądu silnika; 

- Strumień objętości powietrza; 

- Temperatura powietrza; 

- Opor przepływu na filtrze. 

Pomieszczenie: 

- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 

- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). 

Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania 



1. Zakres ilościowy 

Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli nie ma 

specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI 

INSTAL 09.2002 r.). 

2. Procedura pomiarów 

Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody 

pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 

Tolerancja mierzonych wartości: 

- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu  20 %; 

- Strumień objętości powietrza w całej instalacji  15 %; 

- Temperatura powietrza nawiewanego  2 C; 

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi  1,5 C; 

- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu  3 dB(A). 

Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia elementów 

składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 

- kpl. (komplety) 

- szt. (sztuka) 

- kg (kilogram) 

- m3 (metr sześcienny) 

Odbiór robót 

Sprawdzenie kompletności wykonania prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace 

związane z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem 

oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z zestawieniem projektowy, 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i części 

zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami 

technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyzacji; 



Badania ogólne 

a) Dostępność dla obsługi; 

b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 

c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 

d) Kompletność znakowania; 

e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy); 

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 

g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

h) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań; 

i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 

c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 

d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 

f) Sprawdzenie zamocowania silników; 

g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 

h) Sprawdzenie naciągów pasów klinowych; 

i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 

k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 

l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowej. 

Badanie wymienników ciepła 

a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych z projektem; 

b) Sprawdzenie szczelności zabudowania w obudowie; 

c) Sprawdzenie czy niema uszkodzeń; 

d) Sprawdzenie materiału z jakiego wykonano wymiennik; 

e) Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilania i powrotu czynnika; 

f) Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 

g) Sprawdzenie czy niema uszkodzeń odkraplaczy; 

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe. 

Badanie filtrów powietrza 

a) Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 

b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 

c)Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 

d) Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia; 



e) Sprawdzenie czystości filtra. 

Badanie czerpni powietrza 

Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 

Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 

Badanie klap pożarowych 

a) Sprawdzenie warunków zainstalowania; 

b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat; 

c)Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 

Badanie sieci przewodów 

a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową; 

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

Badanie nawiewników i wywiewników 

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 

Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 

a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu regulacji; 

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 

c)Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 

- umiejscowienia, dostępu; 

- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 

- systemu zabezpieczeń; 

- wentylacji i klimatyzacji; 

- oznaczenia; 

- typów kabli; 

- uziemiania; 

- schematów połączeń w obudowach. 

Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 

a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 

c)Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum); 

d) Liczba użytkowników; 

e) Czas działania; 

f) Obciążenie cieplne pomieszczeń 

g) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 

h) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 

i) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza; 



j) Klasa filtrów; 

k)Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 

l) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 

m) Wymagana jakość wody zasilającej; 

n) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 

o) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 

Wykaz dokumentów inwentarzowych 

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; 

b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 

c)Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów (schemat 

oprzewodowania odbiorników); 

d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 

e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów (w tym 

certyfikaty bezpieczeństwa); 

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy). 

Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 

a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie obsługi 

instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku; 

b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 

c)Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 

d) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia sterujące, 

regulatory, styczniki, wyłączniki); 

e) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 

Podstawa płatności 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w S i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robot będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 



- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Przepisy związane 

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

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690); 

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

prostokątnym – Wymiary; 

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

– Wymiary; 

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

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

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

- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych; 

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne 

przepustnic regulacyjnych i zamykających; 

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

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych sieci 

przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 

- PN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 

instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

- PN-EN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania wytrzymałościowe. 

KLIMATYZACJA 

1.1. Zakres stosowania. 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. 

Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana w tytule dokumentacji. 

1.2. Zakres robot. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności mające na celu wykonanie instalacji klimatyzacji 

komfortu w pomieszczeniach j.w. 

Zakres rzeczowy obejmuje montaż agregatów chłodniczych typu split 

1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi poniżej. 

1.4.1. Klimatyzator jednostka wewnętrzna, urządzenie mające za zadanie dostarczanie do pomieszczenia 

powietrza ciepłego lub zimnego według żądanych parametrów. 

1.4.2. Agregat chłodniczy - jednostka zewnętrzna, urządzenie mające za zadanie odbiór energii (chłodzenie lub 

ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej. 



1.4.3. Rurarz hydrauliczny - przewody łączące jednostki wewnętrzne z agregatem chłodniczym. 

1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek wewnętrznych i agregatu - przewody elektryczne zapewniające dostawę 

energii elektrycznej i sterowanie urządzeń. 

1.4.5. Izolacja termiczna - warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy pomiędzy jednostkami 

wewnętrznymi i agregatem. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Wymogi formalne - wykonanie robot winno być zlecone Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. 

1.5.2. Warunki organizacyjne - przed przystąpieniem do robot montażowych Wykonawca robot winien uzgodnić z 

Inspektorem szczegóły techniczne montażu klimatyzatorów (między innymi sposób zamocowania jednostek, trasę 

rurarzu, trasę okablowania). 

2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 

wykonywanych robotach, Wykonawca na 3 dni przed użyciem zamiennego materiału ma zgłosić Zamawiającemu 

propozycję zamiany. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

Urządzenia - klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.2. Urządzenia 

2.2.1. Jednostki wewnętrzne sterowane za pomocą indywidualnych sterowników naściennych, lub pilotów 

bezprzewodowych 

wyposażone w indywidualne pompki skroplin 

• • jednostki wewnętrzne typu ściennego 

2.2.2. Jednostka zewnętrzna – agregaty split w trybie chłodzenia, -grzanie wypadkowe 

2.2.3. Pompki skroplin - 

Jednostki posiadające wbudowane fabrycznie pompki, dla pozostałych jednostek należy zamontować pompkę 

skroplin. 

2.3. Rurociągi . 

2.3.1. Przewody instalacji klimatyzacyjnej wykonać z rur miedzianych wykonanych wg PN-EN 12735-1:2002 

łączonych lutem twardym. Rury powinny być dostarczone na budowę czyste, bez wgnieceń, końcówki zaślepione 

2.3.2. Rozgałęzienie oraz dystrybutory do systemów MULTISPLIT. 

2.3.3. Przewody odprowadzenia skroplin wykonać z rur PP PN10 o średnicy 25 mm i 32 mm łączonych przez 

zgrzewanie. 

2.4. Osprzęt . 



2.4.1. Izolacja do rur miedzianych kauczukowa typu AF/Armaflex lub rownoważna o grubości ścianki min. 13 mm w 

pomieszczeniach i 25 mm na zewnątrz budynku. 

Instalację freonową z izolacją prowadzoną na zewnątrz w bruździe 15x30 cm zabezpieczyć ekranem z blachy 

stalowej ocynkowanej lub aluminiowej. 

2.4.2. Sterowniki klimatyzacji 

Sterownik przewodowy klimatyzacji z wbudowanym czujnikiem temperatury, z programatorem 

tygodniowym/dziennym, lub pilot bezprzewodowy. 

2. Sprzęt. 

Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin 

montażowych atestowanych. 

3. Transport. 

Klimatyzatory i agregat należy dostarczyć na budowę w fabrycznych opakowaniach. 

Pozostałe elementy - materiały transportować w sposób zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. Transport 

obejmuje drogę pomiędzy magazynem dystrybutora a placem budowy. 

4. Wykonywanie robot. 

4.1 Ogólne zasady wykonywania robot 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiającego. 

4.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robot, oceną jakości 

materiałów i postępem robot, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez 

Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5. Montaż jednostek wewnętrznych . 

• Urządzenia winny być montowane zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia 

• Urządzenia montować naściennie w sposób zapewniający ich należytą stateczność. 

Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia. 

• Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta 

zastosowanego urządzenia, jeżeli wymagają tego warunki gwarancji. 

• Wykonawca musi posiadać certyfikat upoważniający do pracy z F-gazami. 

5.1. Montaż agregatu freonowego . 

• Agregat montować na dachu obiektu na konstrukcji wsporczej na wysokości co najmniej 20 cm powyżej połaci 

dachowej. 



• Zapewnić odpowiednie mocowanie do dachu uniemożliwiające przenoszenie drgań, (podkładki gumowe 

min 10mm), oraz jednocześnie zapewniające szczelność dachu. 

6. Wykonywanie instalacji freonowej. 

• Rury miedziane powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, 

wad walcowniczych itp. 

• Rurociągi wykonać z miedzi chłodniczej atestowanej najlepszej jakości o średnicach zgodnych z 

dokumentacją, w przypadku zmiany urządzeń rurociągi muszą być dostosowane do wymogów dostawcy systemu 

klimatyzacyjnego. 

Wykonać połączenia lutem twardym najlepszej jakości. Lutowanie wykonać w osłonie atmosfery azotu tzn. w 

czasie lutowania rurociąg winien być przedmuchiwany azotem. 

Materiały użyte muszą gwarantować szczelność na freon R410A. 

Trójniki rozdzielcze lub rozdzielacze dostarczone przez dostawcę urządzeń lub przez niego zaakceptowane. 

Podwieszenie rurociągów nie rzadziej niż co 1,5m. 

• Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 

10 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. 

• Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w 

sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród. 

6.1. Izolacja rurociągów miedzianych freonowych . 

Przewody od zewnątrz izolowane otuliną zimnochronną o przewodności cieplnej nie wyższej niż 0,035W/m2K o 

zamkniętych porach o grubości minimum 13 mm w pomieszczeniach i 25 mm na zewnątrz budynku. 

Izolacje należy zakładać tzn. naciągać na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutów izolację założyć po 

próbach szczelności. 

Cała izolacja na stykach musi być szczelnie sklejona i dodatkowo owinięta taśmą klejącą z PE. Mocowania 

obejm z przekładką gumową musi być nakładane na szczelną izolację. 

Rurociągi prowadzić w przestrzeni między stropowej zaś tam gdzie jest to niemożliwe w bruzdach o wymiarach 

10x10 cm osłoniętych ekranem. 

Instalację freonową z izolacją prowadzoną na zewnątrz prowadzić w bruździe ściany zewnętrznej 

0 wymiarach 15x30 cm i obudować blachą stalową, ocynkowaną lub aluminiową. 

6.2. Montaż instalacji odpływu skroplin . 

Instalacje wykonać z rur PP PN10 o średnicy 25 mm i 32 mm łączonych przez zgrzewanie. Instalację prowadzić 

ze spadkiem minimum 0,5% w kierunku odpływu. Wsporniki nie rzadziej niż co 1,5m. Instalację poddać próbom 

jakim podlegają instalacje kanalizacyjne wewnętrzne. 

7. Kontrola jakości robot 

Jakość robot należy kontrolować na bieżąco. Na poszczególne etapy finalne czy etapy robot ulegających 

zakryciu należy dokonać wpisów w dzienniku budowy. Wszelkie próby szczelności instalacji i zbiorników oraz 

próby funkcjonalne muszą być odnotowane w dzienniku budowy i przeprowadzone w obecności Inspektora 

Nadzoru. 



Nad prawidłowością wykonania robot i ich zgodnością z projektem kontrolę sprawować będzie Inspektor Nadzoru 

powołany przez Zamawiającego. Odbioru końcowego dokonuje Komisja Odbioru Robót powołana przez 

Zamawiającego po potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru. 

7.1.Badania jakości i poprawności robot. 

a) stanu kompletności klimatyzatorów - wyrób fabryczny (typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z 

zamówieniem. Klimatyzatory powinny posiadać dokumenty: DTR, kartę gwarancyjną, deklarację zgodności 

wyrobu.) 

b) stan techniczny - wizualny (uszkodzenia mechaniczne) 

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

7.1.1. Przewody hydrauliczne. 

Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu. 

Rurociągi łączące jednostki należy poddać próbie szczelności. 

7.1.2. Próby i uruchomienie instalacji freonowej . 

Po wykonaniu montażu rurociągów należy instalacje przedmuchać azotem. Następnie należy wykonać próbę 

szczelności ciśnieniową na ciśnienie 40 bar na okres 24 godzin. Po pozytywnej próbie należy wykonać próżnię w 

instalacji z próbą na okres 24 godzin. W przypadku pozytywnego wyniku można puścić freon do instalacji z 

agregatu skraplającego, dodając w razie potrzeby dodatkową ilość freonu zgodnie z wytycznymi producenta 

systemu. 

Następnie poddać instalację próbie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej próby uznać, że 

instalacja nadaje się do pracy. 

7.1.3. Instalacja elektryczna. 

Po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia należy poddać badaniom 

stanu izolacji a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar należy wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętym i w kosztorysowaniu. Jednostką 

obmiaru rur jest mb. 

Jednostką obmiaru urządzeń i armatury jest szt. lub kpl. 

9. ODBIOR TECHNICZNY 

9.1.Odbior robót 

Odbiór końcowy można wykonać po zakończeniu wszystkich robot montażowych i porządkowych. W skład 

komisji wchodzi kierownik robot montażowych oraz przedstawiciel Inwestora. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 

- zgodność wykonania WTWiO, a w przypadku odstępstw - uzasadnienie konieczności 

odstępstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez Inspektora nadzoru. 

- ogólny stan pomieszczeń, w których odbywały się prace montażowe 



Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie 

budowy 

- dziennik budowy i książkę obmiarów 

- protokoły wykonanych prób i badań, 

- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 

technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 

Odbiór robot zanikających (ocena złączy i szczelności przewodu przed izolacją cieplną) należy zgłaszać 

Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w realizacji 

pozostałych robot. 

W ramach prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie 

materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi; 

c) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

d) Sprawdzenie konstrukcji montażowych i wsporczych; 

e) Sprawdzenie zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia 

drgań; 

f) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 

g) Sprawdzenie czystości instalacji; 

h) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres dokumentacji. 

Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robot zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji 

wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI „Instal”; oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

12.04.2002 r. w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690). 

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

• PN-76/B-03420 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-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 

• PN-EN 1736:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Elementy podatne rurociągów, tłumiki drgań i złącza 

kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie 



• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne. - Instalacje 

elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. 

Wyd. ITB, 2004 

• Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń. 

12 ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbioru końcowego robot dokonuje się po całkowitym zakończeniu zadania, pozytywnym zakończeniu odbiorów 

częściowych (usunięcie nieprawidłowości i usterek), przed przekazaniem zrealizowanego zadania do 

eksploatacji. Odbiór końcowy obejmuje: 

• sprawdzenie protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowień 

dotyczących usunięcia przez Wykonawcę wszelkich nieprawidłowości i usterek. 

• sprawdzenie protokołów z prób hydraulicznych . 

• sprawdzenie poprawności i skuteczności działania zrealizowanego zadania zgodnego z oczekiwanym 

• sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania dokumentów 

niezbędnych do oceny wykonanych robot, a w szczególności protokołów i zaświadczeń, dziennika budowy, 

ewentualnych opinii rzeczoznawców, projektów z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, instrukcji obsługi oraz 

gwarancji. Podczas odbioru końcowego należy sprawdzić zgodność wykonanych robot z umową, projektem, 

normami i przepisami. Należy stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i 

może być użytkowany lub stwierdzić usunięte i ewentualne istniejące wady i usterki. 

Z odbioru końcowego należy spisać protokół oraz dokonać stosowanego wpisu do dziennika budowy. 

Przekazanie obiektu do eksploatacji może nastąpić po odbiorze końcowym i po stwierdzeniu przez Wykonawcę 

wszystkich usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. Po wykonaniu prac montażowych, w przypadku 

zmian w stosunku do rozwiązań projektowanych. Wykonawca przedłoży Inwestorowi projekt powykonawczy 

instalacji uwzględniający wszelkie zmiany . Szczegółowy odbiór końcowy określają aktualne normy i przepisy 

prawne. 

13 . Przepisy związane 

 Aktualne normy min. : 

• PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-81/B-10800 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

• PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

• PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 

• PN-71/H-04651 - ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenia agresywności korozyjnej środowisk. 

• PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 

•PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". 

•PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania". 



•PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania". 

•PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania". 

•PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania". 

•PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 

•PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)". 

•PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze". 

•PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody". 

11.2. Inne aktualne przepisy i literatura min.: 

• Ustawa z dnia 07.07.94 „Prawo budowlane" (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016) wraz z późniejszymi 

zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690) wraz z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 

poz.1126) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.03 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.98. w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 

679 i Dz. U. z 2002r. Nr 8 poz. 71) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.98. w sprawie systemów 

oceny zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 

powszechnego stosowania (Dz. U. Nr 113 poz. 728) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.02 w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz.1779) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.10 listopada 2006r. w sprawie wymagań jakim powinny 

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 

zdrowotnej (Dz. U. z dn.24.11.2006 Nr 213 poz. 1568) 

• Ustawa z dnia 11 maja 2006 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.nr 80/2006, poz.563). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U.nr10/95) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób 

zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów 

instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, 

przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji 

(Dz.U.nr59/98, poz.377) 



• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL 

Warszawa 2003 


