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WYMAGANIA OGÓLNE

Wstęp.
Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalacją
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
zlokalizowanego przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie
Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania ogólne dla robót we wszystkich branżach. Specyfikacje
techniczne (ST) są stosowane jako dokument wiążący przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Specyfikacja dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i
wytyczne techniczne w przypadku gdy niniejsza Specyfikacja ich nie uwzględnia lub opiera się na
nieaktualnych lub wycofanych normach.
Opis planowanej inwestycji
Podstawową funkcję pomieszczeń określa się jako biurowe w ramach obiektu UP (Użyteczności Publicznej).
Zakres prac:
 Demontaż starej instalacji elektrycznej.
 Demontaż starego systemu instalacji wentylacji
 Montażu nowego systemu instalacji wentylacji.
 Montażu nowej instalacji elektrycznej i sterowania.
 Drobne prace tynkarskich i malarskich.
 Pracach wykończeniowych.
 Pracach montażowych.
Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami podanymi w normach PN i wymogach prawa
budowlanego.
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
Inżynier – osoba działająca w imieniu zamawiającego i wyznaczona przez niego do sprawowania na budowie
samodzielnej funkcji technicznej określonej prawem
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. Księga obmiarów jest dokumentem fakultatywnym, który służy do
określenia zaawansowania procentowego robót i nie stanowi podstawy do rozliczeń finansowych.
Laboratorium badawcze – zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób
związanych oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami,
zaakceptowane przez Inżyniera.
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego
przedmiotem Robót.
Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technicznej ich wykonania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby realizowany obiekt lub jego elementy były
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie realizowanego obiektu w zadowalającym stanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty
utrzymania nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może natychmiast
zatrzymać roboty z winy Wykonawcy.
1.6. Szczególne wymagania dotyczące robót.
Transport materiałów budowlanych, pracowników Wykonawcy oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego musi
odbywać się poza strefa nieprzekazaną zgodnie z zaawansowaniem robót, za co Wykonawca musi uwzględnić stosowne
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wynagrodzenie w swojej ofercie. W trakcie realizacji poszczególnych etapów Wykonawca musi zabezpieczyć możliwość
korzystania przez pracowników z ogólnodostępnych elementów zagospodarowania terenu oraz nie może utrudniać lub
ograniczać korzystania z innych instalacji i urządzeń znajdujących się w budynkach. Konieczność okresowego wyłączenia
części instalacji musi zostać każdorazowo zgłoszona Inwestorowi na 24 godziny przed planowaną realizacją.
1.7. Przekazanie placu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w szczególnych warunkach umowy przekaże Wykonawcy plac budowy, dziennik
budowy oraz dokumentację techniczną. Zamawiający wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie za
zużyte media następować będzie na podstawie odrębnej umowy.
1.8. Dokumentacja projektowa.
Specyfikacje techniczne (ST) opracowane są na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca otrzyma od
Zamawiającego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny być
wprowadzone na piśmie za zgodą Zamawiającego i autoryzowane przez Inżyniera i Projektanta. Wszelkie wykonane
roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową oraz z ST. W przypadku rozbieżności
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności:
 umowa,
 dokumentacja projektowa,
 ST, przedmiary,
 SIWZ – w zakresie nieobjętym innymi dokumentami.
Kosztorys ofertowy jest tylko podstawą do opłacania robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym. Cechy
materiałów i elementów realizowanego projektu powinny być jednorodnei wykazywać bliską zgodność z określonymi
wymaganiami albo wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji określa się w celu
uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które są nieuniknione ze względów
praktycznych. Jeżeli określona została wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty
powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów robót znajdowały się w przeważającej
mierze w pobliżu wartości granicznych. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne
z dokumentacją projektową lub specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały i roboty
będą odrzucone i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.9. Koordynacja dokumentów przetargowych.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i wszelkie dodatkowe dokumenty
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami umowy – jakiekolwiek wymaganie występuje
w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.
Poszczególne dokumenty powinny być traktowane, pod względem ważności, wg kolejności wskazanej jak wyżej.
Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek nieścisłości, błędów lub braków w dokumentacji
projektowej albo w specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie
błędy lub braki, powinien natychmiast powiadomić o tym Inżyniera. Inżynier wprowadzi niezbędne zmiany lub
uzupełnienia.
1.10. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialności wobec prawa.
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz lokalnych
oraz inne przepisy, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób
przeprowadzenia robót. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy
wymienione w ust. 1.
1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz prywatnej.
Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż
przed powstaniem uszkodzenia. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionym
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, i uwzględnił ich przeprowadzenie
w kosztorysie ofertowym planując swoje roboty. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszelkie
niezbędne kroki mające na celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robót. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Inżyniera. Wykonawca będzie
współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. Jakiekolwiek uszkodzenia
instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.
1.12. Ochrona środowiska.
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: miejsca
na bazy, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym; powinny zostać
podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem,
olejami, materiałami oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pyłami
i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru; praca sprzęt budowlanego
używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym poza terenem
prowadzonych robót. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
1.14. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich 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 wszelkie urządzenia zabezpieczające, oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie
Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie
urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty budowlane. Uznaje się, że wszelkie koszty związane
z wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są automatycznie uwzględnione w cenie
ofertowej.
2. Materiały:
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe.
2.1.1. Wszystkie materiały powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych. Wykonawca
powinien zawiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę
materiałów przed rozpoczęciem robót.
2.1.2. Materiały mogą być pobrane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera.
2.1.3. Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wykonawca
powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały.
2.3. Kontrola materiałów.
Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegać inspekcji,
pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowalającej jakości. Jakiekolwiek
roboty, do których użyto nie badanych materiałów, bez zgody Inżyniera, będą traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. Jeżeli
nie wskazano inaczej, wszelkie odsyłacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w umowie dotyczą ich
wydania aktualnego w dniu ogłoszenia przetargu. Próbki materiału powinny być pobrane przez Wykonawcę,
z zastosowaniem urządzeń zaakceptowanych przez Inżyniera, pod nadzorem Inżyniera i z taką częstotliwością jak
określono w ST.
2.4. Przechowywanie materiałów.
Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie jakości i przydatności do robót. Składowane
materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem
do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. Składowanie materiałów
może się odbywać w miejscach zaaprobowanych przez Inżyniera. Dodatkowe powierzchnie , jeśli okażą się konieczne,
powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt. Tereny prywatne mogą być używane do składowania materiałów
na podstawie pisemnego zezwolenia właściciela. Kopie tego zezwolenia powinny być dostarczone do Inżyniera na jego
życzenie. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, bez dodatkowych
opłat ze strony Zamawiającego.
2.5. Sprzęt.
Do wykonania robót należy stosować sprzęt i narzędzia przewidziane w ST.
Sprzęt pod względem typów i ilości powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w ST i powinien być uzgodniony,
i zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien dysponować także sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii
sprzętu podstawowego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Wykonawca powinien
dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów na drogach
publicznych poza granicami terenu budowy określonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów
o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają
Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem pojazdów. Wykonawca
nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani na wykonanych konstrukcjach
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nawierzchni w obrębie granic terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt,
w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
3. Wykonanie robót.
3.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Roboty należy wykonywać z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST. Każda robota, która ulega
zakryciu podlega odbiorowi przez Inżyniera przed przystąpieniem do następnej fazy robót. Za wykonanie robót bez
akceptacji Inżyniera pełne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegółowe zasady wykonywania robót zostały określone
w szczegółowych specyfikacjach technicznych poszczególnych rodzajów robót.
3.2. Tablice informacyjne i ostrzegawcze.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz ostrzegawcze. Tablica
informacyjna będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i miejsce ustawienia tablic powinny
być zatwierdzone przez Inżyniera. Ponadto należy zainstalować tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach
w szczególności o pracy na wysokości. Tablice będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały czas
realizacji robót. Koszt utrzymania tablic obciąża Wykonawcę.
4. Kontrola jakości robót.
4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
W czasie wykonania robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne, i dostarczyć ich
wynik Inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością
gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji.
Decyzje Inżyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na osądzie inżynierskim.
Inżynier uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji
i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych włączając wszelkie
uwarunkowania sformułowane w umowie, wymagania ST a także normy i wytyczne państwowe. Inżynier jest
upoważniony do inspekcji wszelkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej
produkowanych. Inżynier odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych
w dokumentacji i ST. Inżynier dokonuje oceny jakościowej i ilościowej – na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót.
4.2. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badań materiałów oraz robót. System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez
Inżyniera. Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczyć
odpowiednie zaświadczenia, że wszystkie stosowane urządzenie i sprzęt badawczy są prawidłowo wykalibrowane
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Pomieszczenia laboratoryjne powinny być
utrzymywane w stanie czystości, a wszelkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inżynier powinien mieć
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wynik badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia
dopiero
wtedy,
gdy
niedociągnięcia
w
pracy
laboratorium
Wykonawcy
zostaną
usunięte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Minimalne wymaganie co do zakresu badań i ich
częstotliwości zostały określone w specyfikacjach. Jeżeli jakieś nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być
zatwierdzone przez Inżyniera.
4.3. Badania.
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie normy nie
obejmują badania wymaganego w ST stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi na formularzach przez niego
zaaprobowanych.
4.4. Raporty z badań.
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępniać je na życzenie
Zamawiającemu.
4.5. Opłata za badania.
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Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, włączając w to
pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach kosztów wliczonych do ceny jednostkowej poszczególnych robót.
4.6. Badania prowadzone przez Inżyniera.
Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, ocenia zgodność materiałów
i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto może on
przeprowadzić niezależne badania i inspekcje w celu określenia przydatności materiałów do robót. Jeżeli przeprowadzona
przez Inżyniera weryfikacja systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę wykaże, że system ten nie jest
w pełni wiarygodny, to Inżynier może polecić Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót ze specyfikacjami.
Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Inżyniera nie będą opłacone przez Zamawiającego, ale będą traktowane
jako wypełnienie przez Wykonawcę warunków kontraktu. Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Inżyniera
badań materiałów, w przypadku gdy badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to całkowitym kosztem tych
badań tych badań zostanie obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności za określone
roboty będące przedmiotem badań. Niezależne badania prowadzone przez Inżyniera poza systemem kontroli
Wykonawcy, wykonywane w ramach bieżącej kontroli robót, do jakości których Inżynier nie ma zastrzeżeń, będą
opłacane w całości przez Zamawiającego.
4.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklaracje zgodności lub
certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są
objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane w ST
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
4.8. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do zakończenia umowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Do dziennika budowy wpisuje się :
 datę dostarczenia dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót,
 datę przekazania terenu budowy Wykonawcy,
 uwagi i polecenia Inżyniera,
 daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,
 daty odbiorów,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 dane dotyczące pobierania próbek,
 wnioski i zalecenia projektanta,
 zgłoszenie zakończenia robót,
 warunki pogodowe,
 daty inwentaryzacji geodezyjnej robót,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone Inżynierowi do
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
4.9. Księga obmiaru robót
Księga obmiaru robót jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilości wykonywanych robót. Księga obmiaru robót jest
dokumentem kontrolnym, który może być dokumentem pomocnym do zapłaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady
obmiaru podano w niniejszej specyfikacji. Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru z :
 numerem kolejnym karty
 podstawą wyceny i opisem robót
 ilością przedmiarową robót
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 data obmiaru
Księga obmiaru robót jest prowadzona przez Wykonawcę i musi być przedstawiana Inżynierowi na jego żądanie
do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.
4.10. Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru robót, następujące dokumenty:
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
 protokoły odbioru robót,
 wyniki badań i pomiarów,
 certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną
 szkice wytyczenia geodezyjnego
 inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
 dowody przekazania materiałów z demontażu
 dowody utylizacji materiałów z demontażu
 korespondencja
4.11. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących
o przyczynach zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe
powiadomienie właściwych organów.
5. Obmiar robót.
5.1. Zasady obmiaru.
Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych elementów rozliczeniowych. Ilości robót
określone w ślepym kosztorysie (przedmiarze) mają charakter szacunkowy i nie będą przyjmowane jako właściwe i
prawidłowe ilości robót podlegające zapłacie. Ewentualne błędy występujące w ślepym kosztorysie nie zwalniają
Wykonawcy od obowiązku wykonania całości niezbędnych prac na zasadach określonych w umowie.
5.2. Urządzenia pomiarowe.
Wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia pomiarowe zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Dotyczy to również szablonów – łat wykorzystywanych
do sprawdzenia prawidłowości kształtu korpusu ziemnego. Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
5.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi
na karcie księgi obmiaru.
Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inżyniera.
W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu obmiar dokonuje się:
 w przypadku zakończenia danego etapu robót,
 w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach,
 w przypadku zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.
6. Odbiór robót.
6.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Dokonujący odbioru robót ocenia jakość i ilość robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań
i pomiarów po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. W przypadku, gdy według oceny dokonującego odbioru,
wykonane roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robót nie są gotowe do
odbioru Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą i Inżynierem wyznacza ponowny termin odbioru. Dokumentem
potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony według wzoru określonego przez Zamawiającego,
a w przypadku robót ulegających zakryciu zapis do dziennika budowy.
6.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
IZABELIN , 29 MAJ 2019r
Strona 7 z 21

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA arch. Wojciech Korenc
ul. Czarnieckiego 36, 05-080 Izabelin B

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.
Odbioru tych robót dokonuje Inżynier po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości do
odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inżyniera o gotowości do odbioru.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inżynier zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt
Wykonawcy lub też uznaje odchylenia jako wady trwałe i dokonuje potrąceń zgodnie z ustaleniami poszczególnych ST.
Decyzją odbioru, oceną jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier dokonuje wpisem do dziennika budowy.
6.3. Odbiór częściowy – nie dotyczy
6.4. Odbiór ostateczny.
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całkowicie
zrealizowany obiekt (zakończone roboty). Całkowite zakończenie robót na obiekcie oraz jego gotowość do odbioru
ostatecznego musi być stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Wykonawca zobowiązany
jest po uzyskaniu wszystkich badań i pomiarów zgłosić na piśmie do Inżyniera gotowość obiektu do odbioru ostatecznego,
a kopię zgłoszenia przekazać Zamawiającemu. Odbierający dokona odbioru ostatecznego robót, jeśli roboty zostały
wykonane zgodnie z kontraktem. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
 szczegółowe specyfikacje techniczne,
 uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie
wykonania jego zaleceń,
 recepty i ustalenia technologiczne,
 dziennik budowy i księgi obmiaru,
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru,
 sprawozdanie techniczne,
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia przez dokonującego odbioru, że jakość wykonania robót budowlanych odbiega od wymagań
ustalonych w kontrakcie odbierający przerywa swoje czynności i ustala w porozumieniu z Wykonawcą i Inżynierem nowy
termin odbioru. Natomiast Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania robót poprawkowych na własny koszt.
Odbiór ostateczny dokumentowany jest protokołem odbioru ostatecznego.
6.5. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór końcowy robót
nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z rysunkami i specyfikacjami. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających
i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających,
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisją, że
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami
i specyfikacjami z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.
6.6. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych). Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

IZABELIN , 29 MAJ 2019r
Strona 8 z 21

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA arch. Wojciech Korenc
ul. Czarnieckiego 36, 05-080 Izabelin B

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

2. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
montażowych wymienionych w punkcie 1.1 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.

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

4. Wentylacja mechaniczna
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch.

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

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

7. Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na
ogół z zastosowaniem przewodów.

8. Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury.

9. Chłodzenie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na obniżeniu jego temperatury.

10. Wentylatory
Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch.

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

12. Odzyskiwanie ciepła
Wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło
przez instalację wentylacyjną.

13. Filtr powietrza
Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych.
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14. Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza.

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

16. Urządzenie do odzyskiwania ciepła
Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartego w strumieniu powietrza zużytego do
strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

17. Osuszacz powietrza
Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu.

18. Odkraplacz
Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza z urządzenia do
odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic.

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

20. Przepustnica
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub
regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza.

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

22. Nawiewnik, Zawór nawiewny
Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni.

23. Wywiewnik, Zawór wywiewny
Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.

24. 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.

25. 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.

26. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji




Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach.
Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.
Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń
powłok ochronnych.
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Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.
Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu
ich obsługi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjne powinno być wykonane z uwzględnieniem
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.
Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją
producenta.
Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny mieć dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

27. Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów:
 Blacha lub taśma stalowa ocynkowana.
Sprzęt
 Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej
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.
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 robót zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika
Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

28. Wykonanie robót
Przewody wentylacyjne
 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.
 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.
 Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być
wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród.
 Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne i
poprzeczne.
 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.
 Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w
miejscu zamontowania.
 Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
 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.
 Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia
wynikające z ciężarów:
 przewodów wentylacyjnych
 materiału izolacyjnego;
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elementów instalacji wentylacji zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów
wentylacyjnych
 elementów składowych podpór lub podwieszeń.
 Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia.
 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.
 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.
 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.
 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.
Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej
 Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji
wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.
 Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być tak
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.
 Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny
mieć opływowe kształty.
 Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych ostro zakończonych śrub lub innych
elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń
czyszczących.
 Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać.
 W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar
powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego
 W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji w celu umożliwienia
czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjnego.
 Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urządzeń:
1. przepustnice
2. klapy pożarowe
3. nagrzewnice
4. tłumiki hałasu
5. filtry
6. wentylatory
7. urządzenia do odzysku ciepła

29. Wentylatory



Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie
podkładek antywibracyjnych
Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów.

30. 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

IZABELIN , 29 MAJ 2019r
Strona 12 z 21

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA arch. Wojciech Korenc
ul. Czarnieckiego 36, 05-080 Izabelin B

31. Nagrzewnice w centrali



Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy ich demontaż w celu okresowego
czyszczenia lub wymiany.
Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia prądowe i
zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Układ
sterujący powinien zabezpieczyć przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia
wentylatora instalacji wentylacji.

32. Rekuperator
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 mięć
instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

33. Filtry powietrza




Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące
konieczność wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji.
Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna
odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886:2008.
Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczać je przed zabrudzeniem.

34. Nawiewniki, wywiewniki
a) Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale
z możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.
b) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku,
podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza.
c) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.
d) Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak
najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.
e) W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów
elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m.
f) Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę,
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.
g) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych.
h) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji
całkowicie otwartej.

35. Przepustnice
-

-

-

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.
Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w pełnym
zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i
zamkniętego.
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie
1.
Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A.

36. Tłumiki hałasu



Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
kierunku przepływu.
Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek przejściowych.
Kontrola jakości robót.
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Kontrola działania
Prace wstępne
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji mechanicznej należy wykonać następujące prace
wstępne:
 Próbny rozruch całej instalacji wentylacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);
 Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych;
 Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków
eksploatacyjnych;
 Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych
 Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, ustawienie
kierunku przepływu powietrza z nawiewników;
 Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;
 Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;
 Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
 Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;
 Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.

37. 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 należy dokonać weryfikacji poprzednio
wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji.
2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych
a) Kierunek obrotów wentylatorów;
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;
c) Działanie wyłącznika;
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;
e) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;
f) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
g) Elementy zabezpieczające silników napędzających.
3. Kontrola działania filtrów powietrza
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie.
4. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników.
5. Kontrola działania klap pożarowych
 Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego;
 Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika.
6. Kontrola działania sieci przewodów
Dostępność do sieci przewodów.
8. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu
 Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników;
 Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji
powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia.
9. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploatacyjnych
przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności:
 Wartości zadanej temperatury wewnętrznej;
 Wartości zadanej temperatury zewnętrznej;
 Działania włącznika rozruchowego;
 Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
 Działania regulacji strumienia powietrza;
 Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła;

38. Pomiary kontrolne
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości
zadane zgodnie z wymaganiami.
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych
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Instalacja:
a) Pobór prądu silnika;
b) Strumień objętości powietrza;
c) Temperatura powietrza;
d) Opór 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
Zakres ilościowy
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli nie ma
specjalnych wymagań należy stosować poziom A.

39. 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.

40. 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)
 m (długość)
 m3 (metr sześcienny)
 m2 (metr kwadratowy)

41. Odbiór robót
Sprawdzenie kompletności wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze 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:
 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;
 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;
 Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji ze względu na działanie, czyszczenie i
konserwację;
 Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji ;
 Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji ;

42. Badania ogólne










Dostępność dla obsługi;
Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
Kompletność znakowania;
Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy);
Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:
Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia
drgań;
Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.
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43. Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych













Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych;
Sprawdzenie konstrukcji i właściwości;
Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
Sprawdzenie zamocowania silników;
Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie;
Sprawdzenie naciągów pasów klinowych;
Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych;
Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora;
Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.

44. Badanie filtrów powietrza






Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi;
Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń;
Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia;
Sprawdzenie czystości filtra.

45. Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

46. Badanie klap pożarowych
I. Sprawdzenie warunków zainstalowania;
II. Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat;
III. Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu.

47. Badanie sieci przewodów


Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę
dotykową;
Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.



48. Badanie nawiewników i wywiewników
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

49. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

















Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu regulacji;
Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;
Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;
Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie:
umiejscowienia, dostępu;
rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;
systemu zabezpieczeń;
wentylacji ;
oznaczenia;
typów kabli;
uziemiania;
schematów połączeń w obudowach.
Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych
Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami;
Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima);
Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
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Liczba użytkowników;
Czas działania;
Obciążenie cieplne pomieszczeń
Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych;
Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-);
Klasa filtrów;
Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;
Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy);
Wymagana jakość wody zasilającej;
Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego.
Wykaz dokumentów inwentarzowych
Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;
Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej;
Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów
(schemat oprzewodowania odbiorników);
Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników;
Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i
elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa);
Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy).

50. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji
a)
b)
c)
d)
e)

Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie
obsługi instalacji wentylacji w budynku;
Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;
Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;
Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia
sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki);
Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I ZASILANIA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wewnętrznych dla potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej.
1.2. Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zasilania:
 rozdzielnice NN
 zasilenie elektryczne,
 instalację uziemiającą i wyrównawczą.
1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji –Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność
z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Wymogi formalne. Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zasilania winno być prowadzone przez osoby
posiadające właściwe uprawnienia budowlane (kierownika robót). Pracownicy powinni posiadać zaświadczenia
kwalifikacyjne przewidziane obowiązującymi przepisami.
1.5.2. Warunki organizacyjne. Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robót, wykonanym przez Kierownika budowy.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Zamawiającego, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych tylko
po uzyskaniu akceptacji projektanta.
2. MATERIAŁY
2.1. Materiały podstawowe. Materiały stosowane przy realizacji zadania podano w projekcie technicznym a ich montaż
powinien być zgodny z zaleceniami producenta. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych,
posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikaty lub deklaracje zgodności. Zasadniczymi
materiałami stosowanym do przedmiotu niniejszej specyfikacji są:
1.
Kable oraz przewody o niezbędnych przekrojach
2.
Końcówki kablowe.
3.
Rury instalacyjne osłonowe
4.
Kołki wstrzeliwane,
5.
Rozdzielnice według schematu ujętych w dokumentacji technicznej,
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Wymagania ogólne.
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jego jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i
narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu są zawarte w ST Wymagania
ogólne.
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio
przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego
rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich
przemieszczaniu i uszkodzeniu. Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub
znacznym gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwigów lub posługując się pomostem –pochylnią.
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy wykonać
za pomocą wózków lub rolek. Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za
pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy
załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym –aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów.
Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem,
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w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Transport kabli należy dokonać
z zachowaniem warunków:
- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie
przekroczy 80kg, a temperatura otoczenia jest wyższa niż. +5OC, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie
powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica kabla,
- zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewożenie bębnów
z kablami na skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczep,
- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy pomocy dźwigu,
- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca dostarcza
wszystkie materiały własnym kosztem i staraniem.
4.3. Składowanie materiałów. Składowanie powinno odbywać się w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Należy
zabezpieczyć składowane materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Harmonogram i wymagania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Wymagania przy wykonaniu instalacji zgodnie
z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producentów. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót
zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz za jakość zastosowanych materiałów wykonywanych, za ich zgodność
z Dokumentacją Projektową. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie i wyznaczenie
wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie Instrukcjami Inspektora
Nadzoru. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, normach i wytycznych.
5.2. Szczególne zasady wykonania robót
5.2.1. Zasilanie rozdzielni NN
Z rozdzielnicy głównej należy bezpośrednio zasilić:
 rozdzielnice obsługujące klimatyzację
Energia elektryczna z rozdzielnicy głównej RGNN przesyłana będzie kablami. W budynku kable należy układać na
drabinkach kablowych w przestrzeni między stropem a sufitem podwieszanym. Schemat zasilania i rozdziału energii
elektrycznej przedstawiono w dokumentacji projektowej.
5.2.2. Wewnętrzne linie zasilające
Trasy korytek prowadzą korytarzami w przestrzeni między stropowej. Kable i przewody należy układać w sposób taki, by
się nie stykały, a w miarę wolnej przestrzeni należy je od siebie oddalać. Trasy wewnętrznych linii zasilających pokazano
na rzutach na rysunkach.
5.2.3. Rozdzielnice NN
W projekcie przewidziano zainstalowanie podrozdzielnicy. Lokalizację przedstawiono na poszczególnych rzutach planów.
Dobór rozdzielnicy i jej wyposażenie wynikają z rysunków schematów. W tablicy przewidziano również zabezpieczenia dla
obwodów projektowanych, itp.
5.2.4. Instalacje odbiorcze
5.2.4.1. Instalacje technologiczne
5.2.4.2. Instalacje wentylacji
5.2.5. Prace kablowe i instalacyjno montażowe. Prace kablowe i instalacyjno montażowe polegają na:
- wytyczeniu tras przewodów na ścianach budynku,
- wytyczeniu miejsc pod montaż rur osłonowych,
- mechanicznym wykonaniu otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych).
Trasowanie należy wykonać uwzględniają konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby
trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Prace montażowe określone w projekcie zakładają prowadzenie tras
kablowych i instalacji w korytkach kablowych powyżej sufitów podwieszanych. Zejścia przewodów należy wykonać pod
tynkiem, natomiast w pozostałej części obiektu instalacje układać należy w korytkach oraz rurkach. Przy zginaniu kabli
zwracać uwagę na ich minimalne promienie gięcia. W instalacjach stosować kable i przewody o izolacji z polwinitu.
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń instalacji elektrycznych w budynku powinno zapewnić bezkolizyjność z
innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. Do wyposażenia technicznego budynku oprócz
instalacji elektrycznej zalicza się instalacje ciepłej i zimnej wody, wentylacji i telekomunikacyjną. Pomiędzy tymi instalacjami
oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją zależności, a także powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie
projektowania budowy, modernizacji bądź remontu. W pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie poszczególnych
instalacji i lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie oraz
niekorzystny wpływ na otoczenie budynku. Mogące wystąpić w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i
współpracujących z nią urządzeń, takie jak zwarcia, przeciążenia, przepięcia i przerwy w obwodach często prowadzą do
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powstania zagrożeń. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynków itp.)
w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam
rodzaj instalacji.
5.2.6. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów:
- łączenia przewodów należy wykonywać wyłącznie w elementach do tego przeznaczonych: puszkach, itp.
- przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia,
- zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych,
- dławiki urządzeń z wchodzącymi przewodami należy odpowiednio uszczelnić,
- wszelkie przepusty przez ściany i stropy należy uszczelnić atestowanymi niepalnymi uszczelniaczami.
5.2.7. Ochrona przeciwporażeniowa
- ochronę podstawową (ochronę przed dotykiem bezpośrednim) przez zastosowanie izolacji części czynnych oraz
ochronę uzupełniającą za pomocą wyłączników różnicowoprądowych w obwodach gniazd wtyczkowych,
- ochronę w warunkach uszkodzenia (ochronę prze dotykiem pośrednim) przez zastosowanie samoczynnego
wyłączenia zasilania i połączeń wyrównawczych.
Dla zapewnienia ekwipotencjalizacji części przewodzących dostępnych i obcych, należy zastosować system połączeń
wyrównawczych:
- głównych, którym należy połączyć główny przewód ochronny, rury zasilające instalacje wewnętrzne budynku,
metalowe elementy konstrukcyjne, urządzenia centralnego ogrzewania oraz systemów wentylacyjnych,
- miejscowych, które należy wykonać przewodem LgY żo, w pomieszczeniach wyposażonych w basen
natryskowy łącząc ze sobą oraz z przewodami ochronnymi wszystkie części przewodzące obce.
Połączenia wyrównawcze miejscowe wykonać należy poprzez szyny wyrównawcze. Przewody wyrównawcze powinny
być oznaczone barwą zielono-żółtą, natomiast przewody neutralne w kolorze jasnoniebieskim.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnętrznych i zasilania polega na sprawdzeniu
wszystkich faz prac i na odbiorze końcowym. Kontrola jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną
i niniejszą ST,
- sprawdzenie wykonania robót zanikających potwierdzone protokołami odbiorów częściowych i wpisami do
dziennika budowy, a w szczególności:
- sposobu ułożenia kabli i przewodów, zachowania koordynacji izolacji poprawności wykonania przejść kabli
w przepustach rurowych pod drogami i terenami utwardzonymi oraz przy wejściu kabla do budynku
i skrzyżowań z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu,
- gatunek dostarczonych towarów,
- sprawdzenie działania wszystkich urządzeń podłączonych do instalacji elektrycznej,
- badanie rezystancji izolacji,
- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- badanie ciągłości połączeń wyrównawczych,
- pomiarze rezystancji uziemienia,
- pomiarze natężenia oświetlenia,
- sprawdzenie dokumentacji końcowej odbiorczej, która musi zawierać, co najmniej (dostarcza Wykonawca robót):
e) Oświadczenie kierownika robót elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie z dokumentacją i przepisami,
f) Dokumentację powykonawczą,
g) Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych,
h) DTR urządzeń dostarczanych fabrycznie,
i) Certyfikaty, deklaracje zgodności i dopuszczenia na zastosowane materiały i urządzenia,
f) Protokóły z przeprowadzonych pomiarów i prób.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. Roboty objęte
niniejszą ST obmierza się w niżej wymienionych jednostkach miary:
[m] - dla kabli, przewodów, rur, korytek
[szt.] - dla montażu urządzeń i akcesoriów
Zarówno Inspektor nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału
w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie.
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami
umowy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych
w przedmiarze lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione według instrukcji Inwestora na piśmie. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
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Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania robót. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się
w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami
Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który
ustala komisję odbioru z udziałem Inwestora, Wykonawcy, odpowiednich służb technicznych, ppoż. i bhp. Komisja odbioru
powinna:
- zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją,
- dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia jakości robót i zgodności
z otrzymaną dokumentacją i przepisami,
- sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodności danych
z przedstawionymi dokumentami,
- ustalić warunki i możliwość przekazania instalacji do eksploatacji,
- sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków.
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji.
Z chwilą przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca wydeleguje swoich
wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić personel do obsługi zainstalowanych urządzeń, ich pracy, ustawienia
wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaże także wszelkie
potrzebne informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji.

UWAGA:
MATERIAŁY I SPRZĘT NIE WYKAZANE W SPECYFIKACJI NIE ZWALNIAJĄ
WYKONAWCY OD STOSOWANIA ICH ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
I TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA.
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