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S-1.1.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA 

WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej dla:  

 
REMONT LOKALU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS w WOLINIE 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem instalacji wody zimnej, cieplej oraz kanalizacji sanitarnej i obejmą: 
 - wymagania wykonawcze 
 - wymagania materiałowe 
 - technologię montażu 
 - transport i rozładunek  
- składowanie materiałów  
- nadzór i odbiory 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie podłączenia projektowanej armatury. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
· demontaż rurociągów, 
· demontaż armatury, 
· montaż rurociągów, 
· montaż armatury, 
· montaż urządzeń, 
· badania instalacji, 
· próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności 
· płukanie i dezynfekcję rurociągów wody zimnej i ciepłej 
· wykonanie izolacji termicznej, 
· odbiory i uruchomienie, 
 
1.4. Ogólne wymagania 
· Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
· Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
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zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 

2. MATERIAŁY 
· Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
· Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1. Rury 
· Rozprowadzenie instalacje wody zimnej, ciepłej zaprojektowano z rur zespolonych PP, zbrojonych 
foli a aluminiową o ciśnieniu roboczym 16 bar 
· Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w 
kielichach gumowymi pierścieniami. 
 
2.2. Armatura 
· Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. 
   
2.3. Izolacja termiczna 
· Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej, 
· Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 

3. SPRZĘT 

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

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.4. Rury 
· Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.5. Elementy wyposażenia 
· Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi 
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych 
w pojemnikach. 
 
4.6. Armatura 
· Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. 
 
4.7. Izolacja termiczna 
· Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
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środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 
· Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 
· Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż rurociągów 
Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić. 
Rur pękniętych lub z uszkodzoną powłoką cynku nie wolno używać. Przewody poziome powinny być 
prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić 
możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody 
poziome prowadzić przy ścianach lub pod stropami. Powinny one spoczywać na podporach stałych i 
ruchomych. 
· Rurociągi PVC łączone będą na wcisk, z uszczelką gumową. 
Poziomy prowadzone w budynku mocować do ścian przy pomocy uchwytów co min 2,0m. Piony 
kanalizacyjne należy mocować do ścian za pomocą uchwytów stosując minimum 2 uchwyty na 
kondygnację. Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w tulejach. Przy przejściach kanalizacją przez 
stropy stosować przepusty instalacyjne . Odpowietrzenie kanalizacji wykonać przez rury wywiewne 
wyprowadzone nad dach. Montowane przybory i urządzenia sanitarne łączone z kanalizacją należy 
wyposażyć w indywidualne syfony. Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować 
niemożność zasysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania 
zapachów z instalacji do pomieszczeń. 
· Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
· Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać. 
· Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 
· W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub  
stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 
wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
· Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 
najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 
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zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
· Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 
 
5.2. Montaż armatury i osprzętu 
· Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta 
i dostawcy. 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji w której jest 
zainstalowana. Armaturę w instalacjach wodociągowych należy montować w miejscach dostępnych, 
umożliwiających personelowi eksploatacyjną obsługę i konserwację. Armatura na przewodach 
powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich 
wsporników. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z 
lewej strony. W przypadku montażu baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki 
elastyczne, ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem armatury. 
 
5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
· Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Badanie szczelności instalacji powinno być przeprowadzone wodą w temperaturze powyżej 0oC. W 
przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie 
próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione w ramach odbiorów częściowych. Po napełnieniu 
instalacji /wody zimnej i ciepłej/ wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu 
instalacji zwracając szczególną uwagę na połączenia przewodów i armatury czy są szczelne. Po 
stwierdzeniu szczelności należy instalacje poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą ręcznej 
pompki lub agregatu pompowego przystosowanego do wykonania prób ciśnieniowych. Wartość 
ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie 
mniej niż 10 barów. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje 
spadku ciśnienia. Po przeprowadzonej próbie szczelności sporządzić protokół badania określający 
ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie. Instalacje ciepłej wody i cyrkulacji po 
pozytywnym badaniu szczelności wodą zimna poddać badaniu szczelności ciepłą wodą o 
temperaturze 60oC przy ciśnieniu roboczym. Podczas badania szczelności ciepłą wodą sprawdzić 
zachowanie się punktów stałych i przesuwnych oraz wydłużeń termicznych rurociągów. Badanie 
szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom:  
- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji należy sprawdzić na szczelność w czasie 
swobodnego przepływu przez nie wody 
- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność po 
napełnieniu ich wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny 
· Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 
5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
· Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 
odbioru. 
· Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków elementów warstwy dolnej. 
· Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

· Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
· Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
· Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
· Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” 
· W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– bruzdy w ścianach:  
 wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych 
spadków odcinków poziomych. 
· Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
· Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji. 
· Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
– Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
przez dostawców materiałów), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
· Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
– protokoły badań szczelności instalacji. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla instalacji wodno-kanalizacyjnej są:  
- rurociągi wody i kanalizacji – mb. 
- armatura i urządzenia – szt. 
Obmiar powinien być wykonany zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robót 
sporządzono w oparciu o założenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach nakładów rzeczowych 
KNNR. Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego w obecności 
inspektora nadzoru.  
 
 
 



7 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich odbiorze 
technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem wykonania. Elementem 
kontroli jakości wykonania tych robot są odbiory międzyoperacyjne i odbiory techniczne – częściowe 
opisane w punkcie 7 niniejszej specyfikacji. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych  
2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze.  
3. PN-8 l/B - 10700.02 - Instalacje wewnętrzne rurociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i 
ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej 
w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  
7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu  
8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do 
normy  
9. PN-B-01770:1999 Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieci zewnętrzne. Oznaczenia graficzne.  
10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  
11. PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych 
12. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  
13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje  
14. PN-EN 1074 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające  
15. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające – 
Cześć 1: Wymagania ogólne.  
16. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające – 
Czesc2 : Armatura zaporowa. 
17. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające – 
Czesc5: Hydranty.  
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 poz. 690, z 15.06.2002 i 
nowelizacja Dz. U. nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z 
późniejszymi zmianami  
19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072) z późniejszą zmiana 
(Dz.U.05.75.664) z późniejszymi zmianami  
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca 2003 r.) z późniejszymi zmianami  
21. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z późniejszymi 
zmianami.  
22. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 01.092006 r. (Dz.U.06.156.1118) 
zwana dalej Prawem Budowlanym z późniejszymi zmianami 
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S-1.2.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie przebudowy istniejącej instalacji c.o. dla:  

 
REMONT LOKALU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS w WOLINIE 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu przebudowę instalacji c.o. na poziomie przyziemia i parteru oraz budowę instalacji zasilania 
nagrzewnic. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
· demontaż istniejącej części instalacji i grzejników, 
· montaż grzejników 
· montaż rurociągów, 
· montaż armatury, 
· badania instalacji, 
· wykonanie izolacji termicznej, 
· regulacja działania instalacji. 
 
1.3. Ogólne wymagania 
· Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
· Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 
o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 

2. MATERIAŁY. 
· Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
· Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 



9 
 

 
2.1. Rury 
Instalacje c.o. do grzejników projektuje się z przewodów PEX-c 
 
2.2. Grzejniki 
· Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki konwektorowe 
 
2.3. Armatura 
· Grzejniki zasilane od dołu należy wyposażyć w zawór kulowy podwójny 
· Grzejniki należy dodatkowo wyposażyć w zawory termostatyczne, a na gałązce powrotnej w zawory 
grzejnikowe odcinające.  

 
3. SPRZĘT 

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

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 
· Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.2. Grzejniki 
· Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być 
pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione 
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie 
i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych 
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty demontażowe 
· Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na 
najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 
 
5.2. Montaż grzejników 
· Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna 
wynosić co najmniej 110 mm. 
· Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
– zawieszenie grzejnika, 
– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
· Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub 
by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, 
grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby 
opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 



10 
 

· 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. 
 
5.3. 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. 
· Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez 
oś przewodu. 
· Zawory należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i 
kontroli. 
· Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy 
pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych 
punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór 
kulowy. 
 
5.5. 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. 
· Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 
zewnętrznej powyżej 0°C. 
· Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 
barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 
10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 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 i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 
· 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, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. 
· Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

· Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
· Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
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jakości producenta. 
· Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
· Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy 
dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 
· Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
· Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
· Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
· Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
– Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
przez dostawców materiałów ), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
· Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia), 
– protokoły badań szczelności instalacji. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla instalacji c.o. są:  
- elementy liniowe w mb; 
- elementy powierzchniowe w m2; 
- inne w sztukach. 
Obmiar powinien być wykonany zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robót 
sporządzono w oparciu o założenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach nakładów rzeczowych 
KNNR. Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego w obecności 
inspektora nadzoru.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich odbiorze 
technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem wykonania. Elementem 
kontroli jakości wykonania tych robot są odbiory międzyoperacyjne i odbiory techniczne – częściowe 
opisane w punkcie 7 niniejszej specyfikacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

· „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
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· PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
· PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
· PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 
· PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania”. 
· PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania 
i badania”. 
17 
· 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”. 
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S-1.3.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJI 

MECHNICZNEJ. 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z  wentylacją mechaniczną dla : 
 
REMONT LOKALU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS w WOLINIE 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a 
zleconym przez Inwestora). W zakres tych robót wchodzą: 
· roboty przygotowawcze, 
· wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wentylacyjnych (roboty 
montażowe),  
· odbiór robot i kontrola jakości. 
 
1.4. Określenia podstawowe - definicje 
Określenia podane w niniejszej S są zgodne z PN-B-01411. 

1.1.1 Wentylacja pomieszczenia 

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i 
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

1.1.2 Wentylacja mechaniczna 

Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. 

1.1.3 Instalacja wentylacji 

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

1.1.4 Rozdział powietrza w pomieszczeniu 

Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem wywiewników, w celu 
zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości, 
temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie 
przebywania ludzi. 

1.1.5 Rozprowadzenie powietrza 

Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej prze-
strzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 

1.1.6 Wentylatory 

Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 

1.1.7 Wyrzutnia wentylacyjna 

Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 
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1.1.8 Przewód wentylacyjny 

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

1.1.9 Przepustnica 

Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na zamknię-
cie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 

1.1.10 Tłumik hałasu 

Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenia hałasu 
przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 

1.1.11 Wywiewnik 

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

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji 
 

1) Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych 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 w celu ich obsługi, 
konserwacji lub wymiany. 

6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z 
uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

7) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych  powinny być zamontowane zgodnie z 
instrukcją producenta. 

8) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
 

2.2. Przewody wentylacyjne 
 
2.2.1. Materiały 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 

1) Blacha lub taśma stalowa ocynkowana. 
2) Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny 

odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
3) Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76001. 
4) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

03434. 
5) Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-76002. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien 
zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący 
właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i 
dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje 
Kierownik  Budowy. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

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 robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w 
Kontrakcie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przewody wentylacyjne 
 
Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 

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

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) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne i 
poprzeczne. 

4) 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. 

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

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

7) 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. 

8) Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić 
obciążenia wynikające z ciężarów: 
- przewodów wentylacyjnych 
- materiału izolacyjnego; 
- elementów instalacji wentylacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 

przewodów wentylacyjnych  
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- elementów składowych podpór lub podwieszeń. 
9) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 
obciążenia. 

10) 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. 

11) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z 
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % 
odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

12) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 
pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

13) 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. 

 
5.2. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej  

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 wentylacyjnego, jego 

wymiar powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego 
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 
wentylacyjnego.  

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

- przepustnice 
- tłumiki hałasu 
- filtry 
- wentylatory 

5.3.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. 
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5.4. Wywiewniki 

1) Elementy ruchome wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 
przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

2) Wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
3) Przewód łączący sieć przewodów z wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez 

zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
4) W przypadku łączenia wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych 

nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. 
5) Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
6) Wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 
7) Wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 

otwartej. 
 
5.5. Wyrzutnie 

1) Konstrukcja wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed wpływem 
warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 

2) Otwory wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych 
gryzoni, ptaków, liści itp. 

 
5.6. Tłumik 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. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Kontrola działania 
 
6.1.1. 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 różnych obciążeń (72 godziny); 
b) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych  
c) Określenie strumienia powietrza na każdym wywiewniku,  
d) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
e) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
 
6.1.2. Procedura prac 
 

1. Wymagania ogólne 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 
instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność dzia-
łania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy dokonać 
weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji i klimaty-
zacji.  

2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

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

 

8. Kontrola działania wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu 

a) Wyrywkowe sprawdzenie działania wywiewników; 
 

9. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploata-
cyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 
a) Działania regulacji strumienia powietrza; 
 
6.2. Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 
 
6.2.1 Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych. 
Instalacja: 

- Pobór prądu silnika; 
- Strumień objętości powietrza; 
- Temperatura powietrza; 
 

Pomieszczenie: 

- Strumień objętości powietrza wywiewanego; 
- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). 
 

6.1.1. Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania 
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 klimatyza-
cyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.). 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia 
elementów składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 

- kpl. (komplety) 

- szt. (sztuka) 

- kg (kilogram) 

- m3 (metr sześcienny) 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Sprawdzenie kompletności prac 
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Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie 
prace związane z montażem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projek-
tem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji 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 ze względu na działanie, czyszczenie i 
konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji; 

 
8.1.1. Badania ogólne 
a) Dostępność dla obsługi; 
b) Stan czystości urządzeń,  
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletność znakowania; 
e) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 
f) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
g) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia 

drgań; 
h) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

 
8.1.2. 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 ukształtowania łopatek wentylatora; 
i) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce 

znamionowej. 
 

8.1.7. 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. 
 
8.1.8. Badanie wywiewników 
Badanie wywiewników 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 
 
8.1.9. 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; 
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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. 
 
8.1.10. 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). 
 
8.1.11. 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. 
 

9. 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) 

10. 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. 
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11. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


