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ST.IS.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

INSTALACJA WEWNĘTRZNA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) z uwzględnieniem „SST Wymagania Ogólne” 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wewnętrznej wodociągowo-
kanalizacyjnej budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładzy, działka nr 209/21, obręb 
Pokój. 

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. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej,  instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 
robót w zakresie instalacji wewnętrznych: 

• demontaż instalacji 
• montaż rurociągów, 
• montaż armatury, 
• montaż urządzeń, 
• montaż hydrantu, 
• badania instalacji, 
• wykonanie izolacji termicznej, 
• regulacja działania instalacji 
• próby i odbiory. 
• badania instalacji, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

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 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 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST Wymagania ogólne. 
• 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. 

2.2. Przewody 
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• Instalacja wody  bytowej będzie wykonana z rur z PP, dla wody ciepłej przewidziano 
rury z PP lub zamiennie  Pex-Al.-Pex. Przewody rozprowadzające wody zimnej do 
zaworu nadprędkości oraz przewody instalacji hydrantowej wykonane będą z rur 
stalowych ocynkowanych.   

• Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC 
–U a instalacja podposadzkowa z rur PVC SDR34. 

• Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.3. Armatura, urządzenia 
• Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą. 
• Hydrant HP-25 w atestowanej skrzynce z wężem półsztywnym o dł. 30m 

2.4. Izolacja termiczna 
• Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 

polietylenowej lub wełny mineralnej o grubościach jak w PW. 
• Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 

w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. 

3. SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Wymagania ogólne. 

 
• 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 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Wymagania ogólne. 
4.2. 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. 

4.3. 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. 

4.4. Armatura 
• Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 
4.5. Izolacja termiczna 

• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
krytymi 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.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Wymagania ogólne.  

5.2.Wykonanie robót 
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• W istniejących wyremontowanych pomieszczeniach przewiduje się doprowadzenie 
przewodów do podejść do pionów lub przyborów  bez demontażu okładzin ściennych. 

• Istniejące piony z istniejących pomieszczeń WC nieobjętych opracowaniem należy 
włączać do projektowanej  wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 

• Rurociągi wody – piony i podejścia do przyborów łączone będą  przez zgrzewanie 
rury PP wody  bytowej i cwu. Poziomy w piwnicach z rur stalowych ocynkowanych- 
łączenie na gwint i złączki z uszczelnieniem teflonowym. 

• 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. 

• Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 
• Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju 

betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 
• Rurociągi kanalizacyjne z PVC kielichowe łączone będą  na wcisk z uszczelką z 

EPDM. 
• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

• Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich 
oczyszczanie:  

• przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do ich czyszczenia.  
• czyszczaki (rewizje) powinny mieć szczelne zamknięcie umożliwiające ich łatwą 

eksploatację.  
• Prowadzenie przewodów odpływowych kanalizacji sanitarnej powinny być układane z 

zachowaniem minimalnego spadku zależnego od jej średnicy.  
•  

5.3. Montaż armatury, urządzeń, hydrantu, przyborów i osprzętu 
• Montaż armatury, przyborów  i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami 

producenta i dostawcy. 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 

przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 
szczelności. 

• Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
• Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 
• Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
• Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności 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 
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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. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Wymagania ogólne. 
6.2.Kontrola i badania wykonanych Robót 

• Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

• 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. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Wymagania ogólne. 
 

7.2.Wymagania dotyczące obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: 
szt     armatura 
m       przewody wodociągowe 
m2    izolacja 
kpl     urządzenia, przybory sanitarne, wpusty,  
m       przewody kanalizacyjne 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne. 
Należy uwzględnić : 

-okresy gwarancji poszczególnych urządzeń,  
-serwisowania w określonym czasie (. 24h po zgłoszeniu) 
- rozruch instalacji  

8.2.Wymagania dotyczące odbioru 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 strop (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: 
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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. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dokumentacja odniesienia określona w SST Wymagania ogólne. 
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia określono  
w ST A0-00.00 Wymagania ogólne oraz: 

•  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” zeszyt 7. 
COBRTI INSTAL, Warszawa 2003. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12. 
COBRTI INSTAL, Warszawa 2003. 

• PN-EN 1610- Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
• PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
• PN-B-10736- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
• PN-EN 1451-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

ścieków wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen PP 
• PN-EN 1519-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

ścieków wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen PE 
• Norma PN-EN 12056-1 grudzień 2002 -Dotycząca systemów kanalizacji wewnątrz 

budynków - postanowienia ogólne i wymagania. 
• Norma PN-EN 12056-2 grudzień 2002Dotycząca systemu kanalizacji wewnątrz 

budynków - kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia. 
• Norma PN-EN 12056-3 grudzień 2002 Dotycząca kanalizacji wewnątrz budynków - 

przewody deszczowe, projektowanie układu i obliczenia. 
• Norma PN-EN 12056-4 grudzień 2002 Dotycząca systemu kanalizacji wewnątrz 

budynków - pompowanie ścieków, projektowanie układu i obliczenia. 
• Norma PN-EN 1253 -1 styczeń 2005 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I 

rozdz. IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne 
• PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i 

badania 
• PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
• PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 
1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745). 

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 
U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 
2003 nr 47 poz. 401). 

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

• BN-76/8860 elementy mocujące rurociągi 
• PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i 

badania 
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
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ST.IS.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA GRZEWCZA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) z uwzględnieniem „SST Wymagania Ogólne” 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji grzewczej budynku Remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładzy, działka nr 209/21, obręb Pokój. 

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 
wykonanie nowej instalacji grzewczej w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• montaż rurociągów centralnego ogrzewania z podejściami do grzejników  
• montaż armatury, 
• montaż grzejników, 
• montaż urządzeń technologicznych przygotowania ciepła tj. pompy ciepła, bufora 

ciepła, podgrzewacza, pomp obiegowych, instalacji dolnego źródła z rozdzielaczami, 
armaturą, grupą pompową 

• badania instalacji, 
• wykonanie izolacji termicznej, 
• regulacja działania instalacji co. 

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 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST Wymagania ogólne. 
• Do wykonania instalacji grzewczej 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. Przewody 
• Instalacja grzewcza-  należy wykonać z rur wielowarstwowych o połączenia ch 

zgrzewanych. 
• Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
2.2. Grzejniki i urządzenia 

• Jako elementy grzejne instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować grzejniki 
stalowe płytowe typ V z podłączeniem dolnym 

• Źródło ciepłą wyposażone jest w : 
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– pompę ciepła o  mocy grzewczej 28,8kW, 
-bufor ciepła o pojemności 200l 
-podgrzewacz pojemnościowo-przepływowy o pojemności 160l z dodatkową grzałką 
elektryczna o mocy N=3kW 
–trójdrogowy zawór  regulacyjny, 
–pomp obiegowych 
- armatury regulacyjnej i ocinającej 
- armatury zabezpieczającej 
- odpowietrzenia 
- regulatora  

2.3. Armatura 
• Grzejniki wyposażone są w zawory termostatyczne z nastawami wstępnymi głowice 

termostatyczne (z funkcją blokowania nastawy temperatury) i grzejnikowe zestawy 
przyłączeniowe oraz odpowietrzniki grzejnikowe 

2.4. 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 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Wymagania ogólne. 
• 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.Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Wymagania ogólne. 
4.2. 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. 

4.3. Grzejniki i urządzenia grzewcze 
• Transport grzejników i elementów źródła ciepła  powinien odbywać się krytymi 

środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich 
wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki oraz stacje jednego typu 
i wielkości. Palety z grzejnikami i stacjami 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. 

4.4. Armatura 
• Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę i urządzenia grzewcze należy składować w magazynach zamkniętych. 
Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone 
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 
należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych 
w pojemnikach. 

4.5. Izolacja termiczna 
• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

krytymi 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 
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nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w SST Wymagania ogólne. 

5.2. Montaż rurociągów 
• Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL 

zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 
• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 

(możliwe do wyeliminowania), 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. 

• Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% 
w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami 
zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 

• 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 o 6÷8 mm 
od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice 
oddzielenia pożarowego należy wykonywać  z uszczelnieniem ppoż np. masą Hilti. 

• 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 zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów 
poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, 
wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 

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, 

• 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. 

• 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. 

• Urządzenia montować zgodnie z DTR producenta 

5.3. Montaż urządzeń  
 
• Montaż urządzeń należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta 

5.4. Montaż armatury i osprzętu 
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• Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, 
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. 
konopi oraz pasty miniowej. 

• Kolejność wykonywania robót: 
sprawdzenie działania zaworu, 
nagwintowanie końcówek, 
wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 
skręcenie połączenia. 

• Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 
położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej 
przechodzącej przez oś przewodu. 

• Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki 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 montowanym 
w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym 
należy zamontować zawór kulowy 

5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 

przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 
szczelności. 

• 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. 
• Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 
• 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. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
• Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności 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 wykonania 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. 

• Grubość wykonanej izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej 
w dokumentacji technicznej więcej niż o –5 do +10 mm. 



WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE  

11 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  podano w SST Wymagania ogólne. 
• 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 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. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Wymagania ogólne. 

7.2.Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest: 

kpl    grzejnik,  stacja przygotowania co i cwu 
m      przewody 
m2  izolacje 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne. 

• 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: 
przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
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 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. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
Wymagania”. 
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• 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”. 

• 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”. 
 

 

 

ST.IS.3     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI. 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji 
instalacji wentylacji budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładzy, działka nr 209/21, obręb 
Pokój. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej:  

• Demontaż wentylatorów dachowych 
• Montaż wentylatorów dachowych 
• Montaż kratek nawiewnych i wywiewnych 
• Montaż czerpni dachowej 
• Montaż podstaw dachowych 
• Montaż kanałów wentylacyjnych prostokątnych  
• Montaż kanałów wentylacyjnych okrągłych typu Spiro 
• Izolacja kanałów stalowych 
• Badania skuteczności działania wentylacji i hałasu  
• Rozruch i uruchomienie, 

 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych 
służących do wykonania robót.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5. Określenia podstawowe. 

W budynku wentylacja mechaniczna pomieszczeń będzie zorganizowana w oparciu o wentylatory 
wyciągowe.  
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST  „Wymagania Ogólne”,  

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów. 
Do wykonania robót określonych w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie następujących 

materiałów: 
• Wentylatory dachowe i wentylatory łazienkowe wg PW 
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• kratki nawiewne i wywiewne  
• czerpnia dachowa 
• podstawa dachowa 
• kanały prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej 
• kanały okrągłe typu spiro 
• izolacja kanałów 

 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz do zachowania 
określonych materiałów, producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań projektowych. 

Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do Projektu 
Wykonawczego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta.  
 
3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne” 
 
4. TRANSPORT. 

4.1. Przewody wentylacyjne. 
Pakowanie przewodów: 

- indywidualnie w papier pakunkowy lub folię zabezpieczającą 
- przy zamówieniu różnych średnic przewodów, rury nie izolowane można pakować teleskopowo 

Oznakowanie przewodów elastycznych: 
- znak wytwórcy, 
- średnica nominalna, 
- rodzaj materiału, 
- znak dopuszczenia. 

4.2. Urządzenia i elementy wentylacji kanałowej  
Wentylatory wyciagowe 
Ładowanie i rozładowywanie: 
- podnoszenie tylko za obudowę dolną  
Transport: 

- w pozycji poziomej 
Nawiewniki, wywiewniki  

Pakowanie: 
- w folię bąbelkową, a następnie w kartony 

Transport: 
- dowolnymi krytymi środkami transportu 
- z zabezpieczeniem przed możliwością przesunięcia i uszkodzenia 

Składowanie: 
- warstwowo do 5 warstw 
- w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych lub zadaszonych 
- zabezpieczyć folią przed zabrudzeniem 
- nie należy przekraczać dopuszczalnego okresu przechowywania tj. 12 miesięcy od daty kontroli 

technicznej urządzenia 
4.3. Izolacje termiczne, przeciwkondensacyjne i akustyczne  
Pakowanie:- zwijane w role i opakowane w worki z folii polietylenowej 
Transport: 

- chronić przed zamoknięciem na każdym z etapów, poczynając od transportu aż do zainstalowania 
- przewozić krytymi środkami transportu 
- pakiety z matami układać 2 lub 3 rzędy w pozycji pionowej na obrzeżach środka transportowego, 

reszta w pozycji poziomej na leżąco. 
- z miejsca składowania do miejsca montażu należy przenosić w pakietach, chwytając za spód paczki 

całą dłonią 
- przy transporcie pionowym należy używać wyciągu koszowego lub palet i dźwigu z zawieszeniem 

belkowym 
Przechowywanie: 

- pakiety mat w pozycji poziomej, na suchym podłożu, w stosy do 4 pakietów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

niniejszej specyfikacji. 
5.2. Szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych. 

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych 
w Projekcie Wykonawczym oraz prac związanych z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami 
obowiązujących lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, 
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wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuką budowlaną. 
Instalacje należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte 

w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji należy 
przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać wszystkie informacje podane w przekazanych 
wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie określenia 
niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych. 

 
W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 
a) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania 

instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich 
materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), 

b) zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 
c) podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej 

regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych, wyłączonymi z zakresu 
robót, 

d) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokóły 
odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 

e) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia 
wymaganych parametrów pracy), 

f) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów 
Inwestorowi  

g) przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 
h) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów 
i urządzeń.  

i) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
j) wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagające 

dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść 
instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych przez ściany pożarowe, przejść przez 
fundamenty, etc.). 

k) jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów 
(przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia 
i instalacje zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na głównej 
konstrukcji budynku, wraz z obróbką i uszczelnieniem wszelkich przejść instalacji elementów 
konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w części budowlano-
konstrukcyjnej projektu). Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem 
budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych, 

l) wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką 
budowlaną, 

m) montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań 
spowodowanych pracą instalacji, , 

n) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku z prowadzeniem 
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane,  

 
Montaż przewodów wentylacyjnych 

- wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań na 
kanałach wentylacyjnych (kierunki przepływu, oznaczenia przewodów, numery sekcji itp.) 
Montaż przewodów blaszanych  

- wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
03434 

- w czasie montażu należy przestrzegać trasowania instalacji w celu uniknięcia kolizji; każdorazowo 
po zamontowaniu fragmentu instalacji należy ją przedmuchać oraz zaślepić folią 

- przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 
50 do100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją; 

- przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach 

przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru 
nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody 
w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu 

- przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych; w przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna 
wynosić co najmniej 100mm 

- powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu 
- połączenia blach na ściankach kanałów do grubości 1,5mm należy wykonać na zamek blacharski, 

przy grubości większej niż 1,5mm należy łączyć przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne 
- połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi zakładanymi z 
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jednej strony kołnierza 
- płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe 
- połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76002 
- szczelność instalacji powinna odpowiadać klasie A (normalna)  
wg PN-B-76001:1996 
- każdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji należy ją przedmuchać powietrzem oraz 

zaślepić folią 
czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 

przewodach instalacji lub demontażu elementu składowego instalacji 
Montaż urządzeń i elementów wentylacyjnych 

- urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta 
- urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie 
- połączenia rozłączne poszczególnych elementów i urządzeń powinny być szczelne, a powierzchnie 

stykowe dopasowane 
- szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 

odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów 
- montaż urządzeń należy wykonać w sposób pewny, uniemożliwiający przenoszenie drgań z 

urządzeń do konstrukcji (stosować wkładki gumowe lub tłumiki drgań) i uniemożliwiający 
przemieszczenie się urządzeń 

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

- należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 
konserwacji lub wymiany 
Montaż wentylatorów 

- sposób zamocowania powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję 
budynku oraz na instalację przez stosowanie łączników elastycznych 

- długość łączników elastycznych powinna wynosić od 100 do 250mm 
- podczas montażu należy zapewnić: 
- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji,  
- zasilenie elektryczne wirników powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów wentylatora (zgodny 

z oznaczeniem) 
- stosować zgodnie z instrukcjami oraz zaleceniami montażowymi i eksploatacyjnymi producenta 
- po wyjęciu urządzenia z opakowania należy upewnić się, że jest ono nienaruszone, w przypadku 

wątpliwości należy skonsultować się z dostawcą. 
- montaż urządzeń przez osoby uprawnione, 

Montaż nawiewników i wywiewników 
- nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych 
- nawiewników nie umieszczać w pobliżu przeszkód (np. elementów konstrukcyjnych budynku, 

podwieszonych lamp) zakłócających kształt i zasięg strumienia powietrza 
- elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością 

ich przestawienia; położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały 
- łączyć z przewodem w sposób trwały i szczelny 
- przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem prowadzić jak najkrótszą trasą, 

bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
- w przypadku połączeń przewodami elastycznymi nie stosować odcinków dłuższych niż 4m. 
- sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody 
Montaż izolacji termicznej, przeciwkondensacyjnej, akustycznej  

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

- montować zgodnie z instrukcjami montażu opracowanymi przez producenta wyrobów lub 
dystrybutora oraz zgodnie z wymaganiami norm  

PN-B-02421: 2000 i PN-B-10405: 1999 
- zamocowanie izolacji powinno trwale gwarantować utrzymanie własności funkcjonalnych mat/płyt 

izolacyjnych, 
- wszelkie elementy pomocnicze do montażu izolacji powinny być odporne na odpowiednio wysoką 

temperaturę 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne etapy wykonania prac powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
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Kontrola powinna obejmować: 
• Kontrole elementów składowych dostarczanych przez producenta 
• Kontrolę wytrasowania miejsc montażu  
• Kontrola montażu urządzeń 
• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

 
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz 
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są:  
szt. – dla urządzeń;  
m2 – dla blachy;  
mb – dla rur;  
kpl. – dla zestawów;  
kg – dla materiałów masowych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT INSTALACYJNYCH 

8.1. Odbiór robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót  powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę  Robót do odbioru. 
Odbiór robót powinien obejmować: 

-prawidłowość wytrasowania położenia kanałów i wentylatorów 
-prawidłowość wykonania połączeń 
-prawidłowość montażu elementów 
-sprawdzenie wydajności i nastawy czasu pracy 
-zgodność wykonanej instalacji z dokumentacja projektową 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za 
nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić 
roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 
8.2. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót.  

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego 
technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt 
i urządzenia instalacji. 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT  

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST.  
 Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, wytyczenie i trasowanie robót, 
• zakup materiałów i urządzeń  
• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania 
• wykonywanie robót podłączeniowych 
• przejścia kanałów  przez ściany 
• ułożenie kanałów 
• montaż urządzeń 
• wykonanie badań skuteczności działania wentylacji i hałasu 
• wykonanie otworów i ich wykończenie 
• prace porządkowe 

W wypadku jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z projektantem. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian):  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciw-

pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – zeszyt 5 

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 
Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania: 

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania. 

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
PN-B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

Inne normy: 
PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 
PN-76/B-03420  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza pomieszczeniach 

przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.   
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