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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Modernizacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach laboratorium WSM im. J. Strusia przy ul. 

Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. 

 

1. Wstęp. 

1.1. Określenie przedmiotu specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacyjnych związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych tj. ciepła 

technologicznego oraz wentylacji tj. wymiany wentylatorów promieniowych układów wentylacyjnych 

11N+11W, 12N+12W, 13N+13W, 28N+28W, 29N+29W na centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła, 

wymiany wentylatorów dachowych układów 4D, 5D, 6D, 7D oraz wykonanie instalacji wentylacyjnej 

wywiewnej pomieszczeń sanitarno – higienicznych zlokalizowanych na I piętrze budynku szpitala, 

segment „B”, poziom +3,3 m. 

 

1.2. Zakres stosowania 

Projektant sporządzający dokumentację projektową może wprowadzić do niniejszej specyfikacji zmiany, 

uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót uwzględniające 

wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określenia 

ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku 

małych prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 

będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 

zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

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

wykonanie: 

- demontażu wentylatorów promieniowych układów wentylacyjnych 11N+11W, 12N+12W, 13N+13W, 

28N+28W, 29N+29W wraz z dodatkowym osprzętem, 

- demontażu wentylatorów dachowych układów 4D, 5D, 6D, 7D, 

- montaż nowych central z odzyskiem ciepła układów wentylacyjnych 11N+11W, 12N+12W, 13N+13W, 

28N+28W, 29N+29W, 

- montaż nowych wentylatorów dachowych układów 4D, 5D, 6D, 7D, 
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- montażu nowych układów wywiewnych pomieszczeń sanitarno – higienicznych Wc1, Wc2, Wc3, Wc4, 

Wc5 zlokalizowanych na I piętrze budynku szpitala, segment „B”, poziom +3,3 m, 

- montażu nowej instalacji ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła 

układów 11N+11W, 12N+12W, 13N+13W, 28N+28W, 29N+29W, 

Roboty wykonane mają być przy użyciu materiałów o parametrach technicznych nie gorszych niż 

określone w dokumentacji projektowej. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót, wymienionych w punkcie 1.3. w pełnym zakresie 

tzn. wraz z robotami i czynnościami nie wymienionymi w udostępnionych opracowaniach lecz 

koniecznych do prawidłowego wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty ustali wszelkie kwestie związane z mogącymi wystąpić 

kosztami uzupełniającymi. Opracowane do projektów przedmiary robót i ślepe kosztorysy ofertowe 

stanowią opracowanie pomocnicze. Całość zakresu zamówienia określa dokumentacja projektowa. 

 

1.4. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie i specyfikacjach technicznych, a także w 

normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie Wykonawca. 
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1.5. Teren budowy 

 

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy 

Roboty przeprowadzane będą wewnątrz budynku tj: 

 w piwnicy budynku, poziom – 3,3 m, pomieszczenie maszynowni wentylacyjnej, 

pomieszczenia techniczne i magazynowe, 

 na I piętrze budynku, poziom + 3,3 m, pomieszczenia oddziału laboratorium, 

 na III piętrze budynku, poziom + 9,9 m, pomieszczenie maszynowni wentylacyjnej, 

Strefę robót należy odpowiednio wygrodzić i zabezpieczyć zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa 

Budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na bieżąco czystości wewnątrz jak i na 

zewnątrz budynku. 

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w umowie. 

 

1.5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 

robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób akceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 

Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 

reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 

zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca umieści, w miejscach 

i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablice podające informacje o zawartej umowie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

1.5.3. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w 

obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable etc. Wykonawca dokona niezbędnych czynności, 

aby instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w 

trakcie realizacji robót.  
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Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu 

urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, 

która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 

instalacjach i urządzeniach. 

 

1.5.4. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

 

1.5.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 

odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, 

że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 

stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 

odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 

okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 

poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które 

są niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 

zanika, np. materiały pylące ) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 

techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać 
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aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 

przepisy. 

 

1.6. Dokumenty budowy 

1.6.1. Dokumenty budowy 

Dokumenty budowy zawierają: 

- Dokumenty wchodzące w skład umowy, 

- Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 

- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 

- Protokoły odbioru robót, 

- Opinie ekspertów i konsultantów, 

- Korespondencja dotycząca budowy. 

 

1.6.2. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 

stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 

Inspektora Nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na 

każde żądanie. 

 

1.7. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

1.7.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru następujących dokumentów: 

- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

- Dokumentacja powykonawcza, 

-  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 

wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały 

wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 

Wykonawcę. 
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1.7.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 

oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie 

z dokumentacją projektową. Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram 

ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po 

zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.7.3. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 

rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru 

aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 

przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 

Inspektorowi Nadzoru. 

 

1.7.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla 

każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wynikające stąd 

koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

- Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania, 

- Spis treści, 

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres, 

- Gwarancje producenta, 

- Wykresy i ilustracje, 

- Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 

- Dane o osiągach i wielkości nominalne, 

- Instrukcje instalacyjne, 

- Procedura rozruchu, 

- Właściwa regulacja, 

- Procedury testowania, 

- Zasady eksploatacji, 

- Instrukcja wyłączania z eksploatacji, 

- Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 
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- Środki ostrożności, 

- Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 

kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 

urządzeń, 

- Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania, 

- Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 

producenta, 

- Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych. 

- Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych, 

- Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów 

i elementów dodatkowych. 

 

1.8. Inspektor Nadzoru 

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje interesy 

Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami warunków umowy.  

 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w projekcie. Ponad to materiały powinny mieć: 

- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

- sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta, 

- na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
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2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Sposób składowania materiałów instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych 

materiałów  powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. 

 Materiały, aparaty i urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 

przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

  Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można 

składować na placu, jednak w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, 

działanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp. 

 Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących 

wymagań: 

- rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla 

każdego wymiaru przegrodach - w wiązkach, 

- materiały izolacyjne (wełny mineralne i pianki) należy przechowywać w pomieszczeniach 

suchych i przewiewnych, 

- silniki elektryczne, aparaty itp. należy składować w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, 

zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach, 

- wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne 

kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem 

przed działaniem korozji, 

- narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio 

ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem korozji, 

- sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych; składuje się 

je na oddzielnych półach według gatunków, wymiarów i przeznaczenia, z tym że odzież roboczą 

używaną, zatłuszczoną, należy przechowywać oddzielnie, rozwieszoną, a nie układaną warstwami; 

odzież i wyroby futrzani należy zabezpieczyć przed gryzoniami i molami, 

- farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych 

pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisów 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bhp; wolno stosować jedynie wodne lub parowe 

ogrzewanie takich pomieszczeń; pomieszczenie powinno być przewietrzane (wlot powietrza z dołu), 

półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać się na zewnątrz na 

zewnętrznej stronie drzwi należy umocować odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w pobliżu 

wywiesić instrukcję przeciwpożarową, 

- gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych należy 

magazynować w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nasłonecznionych 
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pomieszczeniach. Pełne butli należy ostrożnie transportować, nie wolno ich rzucać ani uderzać, 

należy je chronić przeć nagrzaniem (również przez promienie słońca). Puste butle należy składować 

oddzielnie butle tlenowe należy chronić przed zatłuszczeniem, gdyż może to spowodować pożar  i 

ewentualny wybuch; magazynowanie powinno być zgodne z przepisami szczególnymi lub z normami 

państwowymi. 

 

2.3. Rodzaje materiałów. 

2.3.1. Instalacja wentylacji: 

 

1. Centrala wentylacyjna układu 11N+11W. 

Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna w wykonaniu wewnętrznym z wymiennikiem glikolowym 

odzysku ciepła, nagrzewnicą wodną, inspekcja od boku centrali. Montaż centrali nawiewnej w 

maszynowni piwnicy, poziom – 3,3 m. Montaż centrali wywiewnej w pomieszczeniu technicznym, 

poziom + 9,9 m. Centrala nawiewna i wywiewna fabrycznie okablowane z rozdzielniami zasilająco – 

sterującymi zabudowanymi na urządzeniach. Połączenie rozdzielnic przewodem komunikacyjnym. 

Centrala zapewniać musi niżej wymienione parametry pracy  przy następujących parametrach powietrza 

zewnętrznego: 

- lato : t = 32 0C, wilgotność 45 %, 

- zima : t = - 180C, wilgotność 100 %, 

Centrala nawiewna 11N:  

króciec elastyczny, przepustnica odcinająca z siłownikiem 24 V AC, filtr wstępny kasetowy M5, 

wymiennik glikolowy ciepła o sprawności 70%, Ood=13,48 kW, nagrzewnica wodna Qg=5,8 kW, 

tz/tp=90/700C, tnz=+220C, wentylator nawiewny Vn=1430 m3/h, Δp=500 Pa, tłumik hałasu, filtr 

wtórny kasetowy F7, króciec elastyczny. 400 V AC, Pe=0,75 kW. 

Wymiary urządzenia i poziom hałasu: 

- długość całkowita centrali ( bez dodatkowego osprzętu ) ≤ 3200 mm, 

- szerokość całkowita centrali  ≤ 985 mm, 

- wysokość całkowita centrali ≤ 670 mm, 

- masa centrali z osprzętem ≤ 345 kg, 

- wykonanie centrali prawe, 

- poziom hałasu ssanie ≤ 54,2 dBA, 

- poziom hałasu tłoczenie ≤ 58,7 dBA, 

- poziom hałasu otoczenie ≤ 53,0 dBA, 

- wykonanie centrali higieniczne, 
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Centrala wywiewna 11W:  

króciec elastyczny, filtr kasetowy M5, tłumik hałasu, wentylator wywiewny Vw=1710 m3/h, Δp=500 Pa, 

wymiennik glikolowy ciepła o sprawności 70%, Ood=13,5 kW, przepustnica odcinająca z siłownikiem, 

króciec elastyczny. 400 V AC, Pe=0,75 kW.  

Wymiary urządzenia i poziom hałasu: 

- długość całkowita centrali ( bez dodatkowego osprzętu ) ≤ 2640 mm, 

- szerokość całkowita centrali  ≤ 985 mm, 

- wysokość całkowita centrali ≤ 670 mm, 

- masa centrali z osprzętem ≤ 298 kg, 

- wykonanie centrali lewe, 

- poziom hałasu ssanie ≤ 55,3 dBA, 

- poziom hałasu tłoczenie ≤ 58,0 dBA, 

- poziom hałasu otoczenie ≤ 50,5 dBA, 

- wykonanie centrali higieniczne, 

 

2. Centrala wentylacyjna układu 12N+12W. 

Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna w wykonaniu wewnętrznym z wymiennikiem glikolowym 

odzysku ciepła, nagrzewnicą wodną, inspekcja od boku centrali. Montaż centrali nawiewnej w 

maszynowni piwnicy, poziom – 3,3 m. Montaż centrali wywiewnej w pomieszczeniu technicznym, 

poziom + 9,9 m. Centrala nawiewna i wywiewna fabrycznie okablowane z rozdzielniami zasilająco – 

sterującymi zabudowanymi na urządzeniach. Połączenie rozdzielnic przewodem komunikacyjnym. 

Centrala zapewniać musi niżej wymienione parametry pracy  przy następujących parametrach powietrza 

zewnętrznego: 

- lato : t = 32 0C, wilgotność 45 %, 

- zima : t = - 180C, wilgotność 100 %, 

Centrala nawiewna 12N:  

króciec elastyczny, przepustnica odcinająca z siłownikiem, filtr wstępny kasetowy M5, wymiennik 

glikolowy ciepła o sprawności 48%, Ood=16,22 kW, nagrzewnica wodna Qg=17,6 kW, tz/tp=90/700C, 

tnz=+220C, wentylator nawiewny Vn=2510 m3/h, Δp=500 Pa, tłumik hałasu, filtr wtórny kasetowy F7, 

króciec elastyczny. 400 V AC, Pe=1,1 kW.  

Wymiary urządzenia i poziom hałasu: 

- długość całkowita centrali ( bez dodatkowego osprzętu ) ≤ 3150 mm, 

- szerokość całkowita centrali  ≤ 1090 mm, 

- wysokość całkowita centrali ≤ 770 mm, 

- masa centrali z osprzętem ≤ 388 kg, 
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- wykonanie centrali prawe, 

- poziom hałasu ssanie ≤ 68,4 dBA, 

- poziom hałasu tłoczenie ≤ 57,1 dBA, 

- poziom hałasu otoczenie ≤ 52,6 dBA, 

- wykonanie centrali higieniczne, 

Centrala wywiewna 12W:  

króciec elastyczny, filtr kasetowy M5, tłumik hałasu, wentylator wywiewny Vw=1530 m3/h, Δp=500 Pa, 

wymiennik glikolowy ciepła o sprawności 48%, Ood=16,2 kW, przepustnica odcinająca z siłownikiem, 

króciec elastyczny. 400 V AC, Pe=0,75 kW.  

Wymiary urządzenia i poziom hałasu: 

- długość całkowita centrali ( bez dodatkowego osprzętu ) ≤ 2540 mm, 

- szerokość całkowita centrali  ≤ 1090 mm, 

- wysokość całkowita centrali ≤ 770 mm, 

- masa centrali z osprzętem ≤ 382 kg, 

- wykonanie centrali lewe, 

- poziom hałasu ssanie ≤ 53,9 dBA, 

- poziom hałasu tłoczenie ≤ 74,9 dBA, 

- poziom hałasu otoczenie ≤ 49,1 dBA, 

- wykonanie centrali higieniczne, 

 

3. Centrala wentylacyjna układu 13N+13W. 

Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna w wykonaniu wewnętrznym z wymiennikiem glikolowym 

odzysku ciepła, nagrzewnicą wodną, inspekcja od boku centrali. Montaż centrali nawiewnej w 

maszynowni piwnicy, poziom – 3,3 m. Montaż centrali wywiewnej w pomieszczeniu technicznym, 

poziom + 9,9 m. Centrala nawiewna i wywiewna fabrycznie okablowane z rozdzielniami zasilająco – 

sterującymi zabudowanymi na urządzeniach. Połączenie rozdzielnic przewodem komunikacyjnym. 

Centrala zapewniać musi niżej wymienione parametry pracy  przy następujących parametrach powietrza 

zewnętrznego: 

- lato : t = 32 0C, wilgotność 45 %, 

- zima : t = - 180C, wilgotność 100 %, 

Centrala nawiewna 13N:  

króciec elastyczny, przepustnica odcinająca z siłownikiem, filtr wstępny kasetowy M5, wymiennik 

glikolowy ciepła o sprawności 39%, Ood=26,15 kW, nagrzewnica wodna Qg=41,0 kW, tz/tp=90/700C, 

tnz=+220C, wentylator nawiewny Vn=4980 m3/h, Δp=500 Pa, tłumik hałasu, filtr wtórny kasetowy F7, 

króciec elastyczny. 400 V AC, Pe=2,2 kW. 
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Wymiary urządzenia i poziom hałasu: 

- długość całkowita centrali ( bez dodatkowego osprzętu ) ≤ 3325 mm, 

- szerokość całkowita centrali  ≤ 1290 mm, 

- wysokość całkowita centrali ≤ 1170 mm, 

- masa centrali z osprzętem ≤ 567 kg, 

- wykonanie centrali lewe, 

- poziom hałasu ssanie ≤ 67,2 dBA, 

- poziom hałasu tłoczenie ≤ 58,5 dBA, 

- poziom hałasu otoczenie ≤ 52,8 dBA, 

- wykonanie centrali higieniczne, 

Centrala wywiewna 13W:  

króciec elastyczny, filtr kasetowy M5, tłumik hałasu, wentylator wywiewny Vw=2580 m3/h, Δp=500 Pa, 

wymiennik glikolowy ciepła o sprawności 39 %, Ood=26,1 kW, przepustnica odcinająca z siłownikiem, 

króciec elastyczny. 400 V AC, Pe=1,1 kW. 

Wymiary urządzenia i poziom hałasu: 

- długość całkowita centrali ( bez dodatkowego osprzętu ) ≤ 2590 mm, 

- szerokość całkowita centrali  ≤ 985 mm, 

- wysokość całkowita centrali ≤ 1075 mm, 

- masa centrali z osprzętem ≤ 436 kg, 

- wykonanie centrali prawe, 

- poziom hałasu ssanie ≤ 55,5 dBA, 

- poziom hałasu tłoczenie ≤ 77,1 dBA, 

- poziom hałasu otoczenie ≤ 51,0 dBA, 

- wykonanie centrali higieniczne, 

 

4. Centrala wentylacyjna układu 28N+28W. 

Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna w wykonaniu wewnętrznym z wymiennikiem glikolowym 

odzysku ciepła, nagrzewnicą wodną, inspekcja od boku centrali. Montaż centrali nawiewnej w 

maszynowni piwnicy, poziom – 3,3 m. Montaż centrali wywiewnej w pomieszczeniu technicznym, 

poziom + 9,9 m. Centrala nawiewna i wywiewna fabrycznie okablowane z rozdzielniami zasilająco – 

sterującymi zabudowanymi na urządzeniach. Połączenie rozdzielnic przewodem komunikacyjnym. 

Centrala zapewniać musi niżej wymienione parametry pracy  przy następujących parametrach powietrza 

zewnętrznego: 

- lato : t = 32 0C, wilgotność 45 %, 

- zima : t = - 180C, wilgotność 100 %, 
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Centrala nawiewna 28N:  

króciec elastyczny, przepustnica odcinająca z siłownikiem, filtr wstępny kasetowy M5, wymiennik 

glikolowy ciepła o sprawności 70%, Ood=6,31 kW, nagrzewnica wodna Qg=2,7 kW, tz/tp=90/700C, 

tnz=+220C, wentylator nawiewny Vn=670 m3/h, Δp=500 Pa, tłumik hałasu, filtr wtórny kasetowy F7, 

króciec elastyczny. 230 V AC, Pe=0,5 kW. 

Wymiary urządzenia i poziom hałasu: 

- długość całkowita centrali ( bez dodatkowego osprzętu ) ≤ 3000 mm, 

- szerokość całkowita centrali  ≤ 800 mm, 

- wysokość całkowita centrali ≤ 570 mm, 

- masa centrali z osprzętem ≤ 243 kg, 

- wykonanie centrali lewe, 

- poziom hałasu ssanie ≤ 70,8 dBA, 

- poziom hałasu tłoczenie ≤ 62,4 dBA, 

- poziom hałasu otoczenie ≤ 56,2 dBA, 

- wykonanie centrali higieniczne, 

Centrala wywiewna 28W:  

króciec elastyczny, filtr kasetowy M5, tłumik hałasu, wentylator wywiewny Vw=680 m3/h, Δp=500 Pa, 

wymiennik glikolowy ciepła o sprawności 70%, Ood=6,3 kW, przepustnica odcinająca z siłownikiem, 

króciec elastyczny. 230 V AC, Pe=0,5 kW. 

Wymiary urządzenia i poziom hałasu: 

- długość całkowita centrali ( bez dodatkowego osprzętu ) ≤ 2440 mm, 

- szerokość całkowita centrali  ≤ 800 mm, 

- wysokość całkowita centrali ≤ 570 mm, 

- masa centrali z osprzętem ≤ 215 kg, 

- wykonanie centrali lewe, 

- poziom hałasu ssanie ≤ 60,9 dBA, 

- poziom hałasu tłoczenie ≤ 76,8 dBA, 

- poziom hałasu otoczenie ≤ 54,0 dBA, 

- wykonanie centrali higieniczne, 

 

5. Centrala wentylacyjna układu 29N+29W. 

Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna w wykonaniu wewnętrznym z wymiennikiem glikolowym 

odzysku ciepła, nagrzewnicą wodną, inspekcja od boku centrali. Montaż centrali nawiewnej w 

maszynowni piwnicy, poziom – 3,3 m. Montaż centrali wywiewnej w pomieszczeniu technicznym, 

poziom + 9,9 m. Centrala nawiewna i wywiewna fabrycznie okablowane z rozdzielniami zasilająco – 



 

 

16 

 

sterującymi zabudowanymi na urządzeniach. Połączenie rozdzielnic przewodem komunikacyjnym. 

Centrala zapewniać musi niżej wymienione parametry pracy  przy następujących parametrach powietrza 

zewnętrznego: 

- lato : t = 32 0C, wilgotność 45 %, 

- zima : t = - 180C, wilgotność 100 %, 

Centrala nawiewna 29N:  

króciec elastyczny, przepustnica odcinająca z siłownikiem, filtr kasetowy M5, wymiennik glikolowy ciepła 

o sprawności 74%, Ood=4,88 kW, nagrzewnica wodna Qg=2,0 kW, tz/tp=90/700C, tnz=+240C, 

wentylator nawiewny Vn=490 m3/h, Δp=500 Pa, tłumik hałasu, króciec elastyczny. 230 V AC, Pe=0,5 

kW. 

Wymiary urządzenia i poziom hałasu: 

- długość całkowita centrali ( bez dodatkowego osprzętu ) ≤ 2790 mm, 

- szerokość całkowita centrali  ≤ 800 mm, 

- wysokość całkowita centrali ≤ 570 mm, 

- masa centrali z osprzętem ≤ 229 kg, 

- wykonanie centrali lewe, 

- poziom hałasu ssanie ≤ 68,1 dBA, 

- poziom hałasu tłoczenie ≤ 63,7 dBA, 

- poziom hałasu otoczenie ≤ 53,1 dBA, 

- wykonanie centrali higieniczne, 

Centrala wywiewna 29W:  

króciec elastyczny, filtr kasetowy M5, tłumik hałasu, wentylator wywiewny Vw=590 m3/h, Δp=500 Pa, 

wymiennik glikolowy ciepła o sprawności 74%, Ood=4,9 kW, przepustnica odcinająca z siłownikiem, 

króciec elastyczny. 230 V AC, Pe=0,5 kW. 

Wymiary urządzenia i poziom hałasu: 

- długość całkowita centrali ( bez dodatkowego osprzętu ) ≤ 2440 mm, 

- szerokość całkowita centrali  ≤ 800 mm, 

- wysokość całkowita centrali ≤ 570 mm, 

- masa centrali z osprzętem ≤ 206 kg, 

- wykonanie centrali prawe, 

- poziom hałasu ssanie ≤ 60,4 dBA, 

- poziom hałasu tłoczenie ≤ 76,5 dBA, 

- poziom hałasu otoczenie ≤ 53,8 dBA, 

- wykonanie centrali higieniczne, 
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6. Układ wywiewny 4D. 

Wentylator wywiewny dachowy z pionowym wyrzutem powietrza,  podstawa dachowa,  regulator 

prędkości obrotowej 0÷10 V, adapter do podłączenia kanału Spiro. Wymagane parametry pracy 

wentylatora: 

- wydajność wentylatora 600 m3 / h, 

- spręż dyspozycyjny 280 Pa, 

- zasilanie 230 V AC ; Pe ≤ 154 W, 

- materiał : blacha stalowa galwanizowana, 

- zabezpieczenie termiczne uzwojeń silnika, 

- adapter do podłączenia kanału DN 200, 

- wyłącznik serwisowy, 

 

7. Układ wywiewny 5D. 

Wentylator wywiewny dachowy z pionowym wyrzutem powietrza,  podstawa dachowa,  regulator 

prędkości obrotowej 0÷10 V, adapter do podłączenia kanału Spiro. Wymagane parametry pracy 

wentylatora: 

- wydajność wentylatora 680 m3 / h, 

- spręż dyspozycyjny 280 Pa, 

- zasilanie 230 V AC ; Pe ≤ 154 W, 

- materiał : blacha stalowa galwanizowana, 

- zabezpieczenie termiczne uzwojeń silnika, 

- adapter do podłączenia kanału DN 200, 

- wyłącznik serwisowy, 

 

8. Układ wywiewny 6D. 

Wentylator wywiewny dachowy z pionowym wyrzutem powietrza,  podstawa dachowa,  regulator 

prędkości obrotowej 0÷10 V, adapter do podłączenia kanału Spiro. Wymagane parametry pracy 

wentylatora: 

- wydajność wentylatora 680 m3 / h, 

- spręż dyspozycyjny 280 Pa, 

- zasilanie 230 V AC ; Pe ≤ 154 W, 

- materiał : blacha stalowa galwanizowana, 

- zabezpieczenie termiczne uzwojeń silnika, 

- adapter do podłączenia kanału DN 200, 

- wyłącznik serwisowy, 
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9. Układ wywiewny 7D. 

Wentylator wywiewny dachowy z pionowym wyrzutem powietrza,  podstawa dachowa,  regulator 

prędkości obrotowej 0÷10 V, adapter do podłączenia kanału Spiro. Wymagane parametry pracy 

wentylatora: 

- wydajność wentylatora 700 m3 / h, 

- spręż dyspozycyjny 280 Pa, 

- zasilanie 230 V AC ; Pe ≤ 154 W, 

- materiał : blacha stalowa galwanizowana, 

- zabezpieczenie termiczne uzwojeń silnika, 

- adapter do podłączenia kanału DN 200, 

- wyłącznik serwisowy, 

 

10.  Układ wywiewny Wc1. 

Wentylator kanałowy z regulowanym opóźnieniem czasowym. Wymagane parametry pracy wentylatora: 

-    wydajność wentylatora 130 m3 / h, 

-    spręż dyspozycyjny  150 Pa, 

-    zasilanie 230 V AC ; Pe ≤ 45 W, 

-    materiał : ABS, 

-    zabezpieczenie termiczne uzwojeń silnika, 

- poziom hałasu 35 db(A), 

 

11. Układ wywiewny Wc2. 

Wentylator kanałowy z regulowanym opóźnieniem czasowym. Wymagane parametry pracy wentylatora: 

-    wydajność wentylatora 50 m3 / h, 

-    spręż dyspozycyjny  120 Pa, 

-    zasilanie 230 V AC ; Pe ≤ 24 W, 

-    materiał : ABS, 

-    zabezpieczenie termiczne uzwojeń silnika, 

- poziom hałasu 24 db(A), 

 

12. Układ wywiewny Wc3. 

Wentylator kanałowy z regulowanym opóźnieniem czasowym. Wymagane parametry pracy wentylatora: 

-    wydajność wentylatora 50 m3 / h, 

-    spręż dyspozycyjny  120 Pa, 

-    zasilanie 230 V AC ; Pe ≤ 24 W, 
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-    materiał : ABS, 

-    zabezpieczenie termiczne uzwojeń silnika, 

- poziom hałasu 24 db(A), 

 

13. Układ wywiewny Wc4. 

Wentylator kanałowy z regulowanym opóźnieniem czasowym. Wymagane parametry pracy wentylatora: 

-    wydajność wentylatora 80 m3 / h, 

-    spręż dyspozycyjny  110 Pa, 

-    zasilanie 230 V AC ; Pe ≤ 28 W, 

-    materiał : ABS, 

-    zabezpieczenie termiczne uzwojeń silnika, 

- poziom hałasu 24 db(A), 

 

14. Układ wywiewny Wc5. 

Wentylator łazienkowy z regulowaną zwłoką czasową. Wymagane parametry pracy wentylatora: 

-    wydajność wentylatora 50 m3 / h, 

-    spręż dyspozycyjny 30 Pa, 

-    zasilanie 230 V AC ; Pe ≤ 18 W, 

-    materiał : tworzywo sztuczne, 

-    mocowanie antywibracyjne silnika, 

- klapa zwrotna, 

 

15. Układ wywiewny Wc6. 

Wentylator kanałowy z regulowanym opóźnieniem czasowym. Wymagane parametry pracy wentylatora: 

-    wydajność wentylatora 150 m3 / h, 

-    spręż dyspozycyjny  150 Pa, 

-    zasilanie 230 V AC ; Pe ≤ 45 W, 

-    materiał : ABS, 

-    zabezpieczenie termiczne uzwojeń silnika, 

- poziom hałasu 35 db(A), 

 

16.  Klapy ppoż. 

Klapy przeciwpożarowe o przekroju prostokątnym i kołowym z blachy stalowej ocynkowanej. Parametry 

techniczne klap przeciwpożarowych: 

- odporność ogniowa EIS 120, 
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- długość montażowa klapy ≤ 300 mm, 

- klapa p.poż. wyposażona w siłownik 24 V AC z sprężyną powrotną, krańcówki określające stan 

położenia klapy, wyzwalacz termiczny. 

       

17.  Przepustnice regulacyjne jednopłaszczyznowe. 

Przepustnice regulacyjne z blachy stalowej ocynkowanej z ręczną blokada położenia. Parametry 

techniczne przepustnic : 

- wykonanie z blachy stalowej ocynkowane  (rama + żaluzje ), 

- uszczelka żaluzji gumowa, 

- blokada nastawy przepustnicy, 

 

18. Kratki nawiewne i wywiewne. 

Kratki    nawiewne  i   wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi. Malowanie proszkowe RAL 9010. 

Parametry  techniczne kratek: 

- wydajność i wielkości wg dokumentacji projektowej, 

- przepustnica regulacyjna wielopłaszczyznowa, 

- regulacja kierunku strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego w jednej płaszczyźnie – 

lamele poziome, 

- materiał : blacha stal ocynkowana, 

- głębokość zabudowy : ≤ 75 mm, 

 

19.  Kanały wentylacyjne prostokątne stalowe. 

Kanały wentylacyjne prostokątne – klasa wykonania PN-B-03434 jako niskociśnieniowe wykonane z 

blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelności A1 – w wykonaniu standardowym max strumień 

nieszczelności na poziomie 4,71 m3/m2*h wg PN-B-76001; zalecana grubość blachy dla kanałów o 

dłuższym wymiarze boku do 2000 mm – 1,00 mm ; dla kanałów o dłuższym wymiarze boku do 1000 

mm – 0,80 mm. 

 

20.  Anemostaty wywiewne. 

Anemostaty wywiewne o przekroju kołowym z blachy stalowej, emaliowanie piecowe RAL 9010. 

Parametry  techniczne zaworów :  

- wydajność i wielkości wg dokumentacji projektowej, 

- zawory wyposażone w gniazda bagnetowe – wsuwany pierścień, 
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21.  Kanały i kształtki wentylacyjne okrągłe. 

Kanały wentylacyjne okrągłe zgodnie z PN-B-03410 grubość blachy – 0,8 mm – 1,0 mm. Uszczelki 

gumowe kształtek wentylacyjnych kołowych. Specyfikacja materiałów określa : 

- oznaczenie trójników : przewód główny – odejście – przewód główny, 

- oznaczenie redukcji : mufa od strony większej średnicy, 

 

2.3.2. Instalacja C.T. 

1. Rurociągi. 

Rurociągi z rur stalowych. Parametry techniczne: 

- rurociągi z rur stalowych czarnych wg PN –/H–74200 łączonych przez spawanie, 

 ciśnienie nominalne 1,6 MPa,  

 ciśnienie robocze 1,0/0,6 MPa, 

 temperatura maksymalna 90oC, 

 temperatura robocza 70/80 oC, 

 

2. Zawory odcinające.  

Zawory odcinające, kulowe, gwintowane PN=1,6MPa, T=100oC. 
 

3. Zawory równoważące. 

- zawór wyposażony w gwint wewnętrzny (wielkość gwintu zależna od wymiarów zaworu), 

- realizacja funkcji: równoważenie (z nastawą wstępną), pomiar, odcięcie przepływu, 

odwodnienie, 

- ciśnienie nominalne 20 bar, 

- temperatura maksymalna 120oC, 

- zawór wykonany ze stopu odpornego na odcynkowanie, 

- uszczelnienie gniazda: Grzyb z O-ring z EPDM, 

- uszczelnienie trzpienia: EPDM O-ring, 

- pokrętło: Poliamid i TPE, 

 

4. Odpowietrzniki.  

- przyłącze gwintowane ½”, 

- ciśnienie nominalne 12 bar, 

- temperatura maksymalna 110oC, 
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5. Izolacja przewodów grzewczych. 

- odporność na temperaturę 100oC, 

- współczynnik przewodności cieplnej  = 0,035 W/mK, 

- grubość izolacji wg zestawienia, 

 

 

Lp. 
 

 Rodzaj przewodu lub komponentu 
 

 Minimalna grubość 
izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · 
K)1) 

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 
2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm 
3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej 

rury 
4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm 
5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez 

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 
 1/2 wymagań z poz. 1-4 

6  Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm 
8  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz 

izolacji cieplnej budynku)  
 40 mm 

9  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz 
izolacji cieplnej budynku)  

 80 mm 

10  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 
budynku2) 

 50 % wymagań z poz. 1-4 

11  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 
zewnątrz budynku2) 

 100 % wymagań z poz. 1-4 

Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano 
w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

 

6. Zawory trójdrogowe. 

- przyłącze gwintowe (wielkość uzależniona od wymiarów zaworu), 

- zawór wyposażony w siłownik do regulacji płynnej 230 V AC sygnał sterujący 0 - 10 V, 

  

7. Filtry siatkowe. 

- ciśnienie nominalne 16 bar, 

-  temperatura maksymalna 110oC, 
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8. Pompy obiegowe. 

Pompa bezdławnicowa  o parametrach technicznych: 

- temperatura maksymalna przetłaczanego czynnika 120oC, 

- maks. temperatura otoczenia od –10°C do +40°C, 

- maks. cienienie robocze 6 bar, 

- Napięcie przyłączeniowe 1 ~ 230 V ± 10%, 50/60 Hz, 

 

3. Sprzęt i narzędzia 

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

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 

inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Do realizacji projektowanego zadani 

konieczne będzie użycie następującego sprzętu: 

- elektronarzędzia – wiertarki i młoty kująco-wiercące, 

- sprzęt spawalniczy, 

- zestaw kluczy monterskich, 

- przyrządy do ciecia rur, 

- szlifierki kątowe, 

- obcinarki, 

- samochód dostawczy, 

 

4. Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach 

wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy 
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na polecenie Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy.  W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiałów w 

sposób wykluczający ich przesuwanie i uszkodzenie. Składowanie materiałów instalacyjnych i urządzeń 

na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed wilgocią, opadami 

atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową, 

warunkami technicznymi oraz specyfikacją techniczną. Błędy w wykonywaniu robót będą usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Polecenia Inspektora Nadzoru odnośnie poprawek muszą być wykonywane w wyznaczonym przez niego 

czasie – pod groźbą wstrzymania robót. 

 

5.2. Wykonywanie robót 

5.2.1. Instalacja wentylacyjna. 

Kanały prostokątne z blachy stalowej, ocynkowanej. Grubość blachy dostosowana do przekroju kanału. 
Połączenia kanałów przy pomocy ocynkowanych kołnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy 
silikonowej. 
Kanały wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, łączone za pośrednictwem muf lub nypli, z 
uszczelnieniem taśmą samoprzylepną. Połączenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm 
zaciskowych. Kształtki z uszczelkami EPDM. 
Kanały linii nawiewnych, wywiewnych i wyciągowych w klasie wykonania niskociśnieniowego typu N lub 
średniociśnieniowego typu S, klasa szczelności A. 
Podwieszenia kanałów na prętach gwintowanych z podkładkami gumowymi, lub na taśmach stalowych 
(wieszaki z przekładkami z gumy). Mocowania kanałów do konstrukcji wsporczych z przekładkami z 
gumy. 
Wszelkie elementy instalacji należy wykonać w taki sposób, aby uniemożliwić przenoszenie drgań na 
konstrukcję budynku oraz wymagana ochronę akustyczną budynku. 
Należy wykonać niezbędne konstrukcje wsporcze pod kanały wentylacyjne zlokalizowane na dachu, w 
szachtach i innych miejscach w których podwieszenie kanałów lub montaż na wspornikach do ścian jest 
niemożliwy. 
Do podwieszeń kanałów i urządzeń wentylacyjnych stosować elementy systemowe np. Niczuk a w 
przypadku ciężkich elementów konstrukcje wsporcze z kształtowników stalowych. 
 
Wszelkie elementy sieci kanałów oraz elementy montażowe w wykonaniu ocynkowanym.  Na kanałach 
należy zainstalować nawiewniki, elementy wywiewne, czerpnie oraz wyrzutnie powietrza. 
Kratki nawiewne i wywiewne obsługujące pomieszczenia laboratorium domierzyć należy na budowie 
przed zamówieniem materiałów. 
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Kanały i piony wentylacyjne w których zaprojektowano montaż przepustnic regulacyjnych oraz klap ppoz 
należy domierzyć na budowie przed zamówieniem materiałów.  
Montaż przepustnic regulacyjnych w istniejących kanałach poprzez wycięcie wymaganego odcinka 
kanału i osadzenie kołnierzy P20. 
Montaż klap ppoz w istniejących kanałach poprzez wycięcie wymaganego odcinka kanału i osadzenie 
kołnierzy P20. W przypadku kanałów o przekroju mniejszym niż 200x200 zastosować należy dodatkowe 
redukcje. W przypadku braku możliwości montażu klapy w przegrodzie, montaż wykonać poza 
przegrodą. Odcinek pomiędzy klapą i przegrodą wydzielenia pożarowego zaizolować należy wełną 
ogniochronną o odporności ogniowej przegrody. 
Poszczególne ciągi kanałów należy poddać czyszczeniu i dezynfekcji. Zakres prac obejmuje montaż 
rewizji w kanałach, które umożliwią czyszczenie mechaniczne wnętrza kanałów. Przed przystąpieniem do 
prac należy przeprowadzić szczegółową wizję lokalną instalacji wentylacyjnej w celu określenia miejsc 
montażu klap rewizyjnych lub konieczności demontażu odcinków instalacji wraz z ponownym montażem 
kanałów po zakończonych czynnościach. 
Dezynfekcję kanałów przeprowadzić należy środkami bezchlorowymi posiadającymi atest PZH. 
Czynności zakończyć należy przekazaniem Inwestorowi protokołu z wykonanych prac wraz z materiałem 
zdjęciowo – filmowym. 
 
Kanały powietrza prowadzone w obrębie pomieszczeń należy zaizolować termicznie matami z wełny 
mineralnej pod folią aluminiową np. ROCKWOOL typu LAMELLA MAT. Grubość izolacji: 40 mm. Styki 
izolacji należy okleić samoprzylepną taśmą z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanałów należy 
mocować dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanałów.  
Całość instalacji wentylacyjnych należy poddać badaniom rozruchowym i regulacji. Regulację 
hydrauliczną wykonać należy do uzyskania zadanych przepływów powietrza z dokładnością do +10/-
10%. 
Instalacja wentylacyjna pod względem szczelności powinna spełniać wymagania PN-B-76001:1996. 
Całość procedur odbiorowych należy przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal – Zeszyt nr 5. 
 
W ramach prac budowalnych prowadzone będą prace polegające na miejscowym rozkuwaniu ścian i 
stropów celem montażu klap ppoz w przegrodach wydzielenia pożarowego. 
W pomieszczeniach B.138, B.149, B150 wykonać należy zabudowy g – k projektowanych odcinków 
kanałów wywiewnych układów 5D, 6D, 7D. Zasadność wykonywania zabudów ustalić należy z 
użytkownikiem pomieszczeń z uwagi na konieczność ciągłego prowadzenia badań laboratoryjnych. 
Na trzech kondygnacjach wykonać należy zabudowę szachtu instalacyjnego: +0,0 m ( pom. B.18 
Magazyn Płynów Jałowych ), +3,3 m ( B.124 Magazyn ), + 6,6 m ( B.227 Szatnia Damska ). Szacht w 
systemie g – k o szacunkowych wymiarach 600x400 mm. W szachcie wykonane zostaną odwierty w 
stropach 2xDN150 + 1xDN 50 celem prowadzenia rurociągów glikolowego odzysku ciepła pomiędzy 
piwnicą i kondygnacją techniczną budynku oraz przewodów komunikacyjnych pomiędzy centralami 
nawiewnymi i wywiewnymi poszczególnych układów. 
W pom. B124 Magazyn wykonać należy przesunięcie drzwi w ścianie działowej magazynów B.124, 
B.130. 
W korytarzach oddziału laboratorium przewidzieć należy miejscowy demontaż paneli sufitu 
podwieszanego celem uzyskania dostępu do kanałów wywiewnych celem ich czyszczenia i dezynfekcji. 
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W celu ochrony p.poż. projektowanych układów wentylacyjnych na kanałach nawiewnych i wywiewnych 
zainstalować należy klap ppoz. przy przejściach przez przegrody wydzielenia pożarowego. 
Zgodnie z operatem ppoż budynku szpitala, zaprojektowano montaż klap ppoż przy przejściu kanałów 
wentylacyjnych: 

 Strop piwnicy, 
 Ściany maszynowni wentylacyjnej piwnicy, 
 Strop i ściany maszynowni wentylacyjnej na kondygnacji technicznej, 

Zaprojektowano klapy p.poż. wyposażone w siłowniki 24 V z sprężyną powrotną, wyłączniki krańcowe 
określające stan położenia klapy oraz wyzwalacz termiczny 720C. Zamknięcie klap odbywa się 
automatycznie poprzez wyzwalacz termiczny po przekroczeniu temperatury powietrza 72 0C lub poprzez 
sygnał prądowy z systemu SAP budynku. Podanie napięcia na siłownik klapy powoduje jej otwarcie. 
Projektowane klapy montować należy w przegrodach budynku zgodnie z DTR producenta. W przypadku 
montażu klapy poza przegrodą wydzieleni pożarowego, odcinek kanałów pomiędzy klapą a przegrodą 
zaizolować należy wełną ogniochronną EIS 120 60 mm. 
Podczas montażu klap p.poż. w przegrodach budowlanych należy zwrócić uwagę na uzupełnianie 
szczelin pomiędzy klapą a przegrodą materiałem elastycznym o odporności ogniowej równej odporności 
ogniowej przegrody. Do instalowanych klap zapewnić należy dostęp serwisowy. 
Do central wentylacyjnych doprowadzić należy sygnały prądowe z systemu SAP które umożliwią 
automatyczne wyłączenie urządzeń w przypadku pożaru. 
 
Do central nawiewnych i wywiewnych, wentylatorów dachowych, kanałowych i łazienkowych 
doprowadzić należy przewody zasilające z uwzględnieniem zapotrzebowania urządzeń na energię 
elektryczną. Okablowanie sterownicze urządzeń wykonać należy zgodnie z DTR producentów. 
 
Układy 11N+11W, 12N+12W, 13N+13W, 28N+28W, 29N+29W: centrale nawiewne i wywiewne 
poszczególnych układów fabrycznie okablowane. Szafy zasilająco – sterujące zabudowane fabrycznie w 
urządzeniach niezależnie dla centrali nawiewnej i wywiewnej. Zasilanie elektryczne doprowadzić do 
urządzeń w miejsca ich lokalizacji. Okablowanie komunikacyjne pomiędzy centralą nawiewną i 
wywiewną przewodem wielożyłowym wg DTR producenta.  
Zasilanie pomp obiegowych instalacji ciepła technologicznego oraz siłownika zaworu trójdrogowego z 
rozdzielni centrali nawiewnej. 
Zasilanie pomp obiegowych instalacji glikolowego odzysku ciepła z rozdzielni centrali nawiewnej. 
Panele sterujące central zainstalować należy w rozdzielnicach central nawiewnych lub w pom. 
kierownika laboratorium B.153. 
 
Układy 4D, 5D, 6D, 7D: zasilanie doprowadzić do wentylatorów w miejsce ich lokalizacji. W torze 
zasilania każdego wentylatora zainstalować regulator prędkości obrotowej 0 ÷ 10 V celem 
doregulowania wydajności urządzenia do projektowanego punktu pracy. Pracę wentylatorów 
wywiewnych zblokować należy z pracą central wywiewnych: 

 wentylator układu 4D + centrala wywiewna układu 12W, 
 wentylator układu 5D + centrala wywiewna układu 13W, 
 wentylator układu 6D + centrala wywiewna układu 13W, 
 wentylator układu 7D + centrala wywiewna układu 13W, 
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Układy Wc1, Wc2, Wc3, Wc4, Wc5, Wc6: zasilanie doprowadzić do wentylatorów w miejsce ich 
lokalizacji. Założono ciągłą pracę wentylatorów wywiewnych. 
 

5.2.2. Instalacja ciepła technologicznego. 

Instalację c.t.  i odzysku ciepła wykonać należy się z rur stalowych łączonych za przez spawanie z 

armaturą na połączenia gwintowane. Po zmontowaniu instalacji należy ją kilkakrotnie przepłukać wodą i 

wykonać próbę ciśnieniową „na zimno” na ciśnienie 6 bar. Próbę prowadzić zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” – COBRTI Instal. Po pozytywnym wyniku 

próby szczelności „na zimno”, po podłączeniu instalacji do źródła ciepła należy wykonać próbę „na 

gorąco” polegającą na oględzinach instalacji podczas jej normalnej pracy przy temperaturze i ciśnieniu 

roboczym. 

 

Montaż rurociągów: 

Rurociągi stalowe łączone będą przez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL 

zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. Przed zamontowaniem rur należy 

sprawdzić czy nie są uszkodzone oraz czy nie ma w nich zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 

elementy). Uszkodzonych rur nie wolno używać. Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

- 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. Wolna przestrzeń miedzy zewnętrzną 

ścianą rury i wewnętrzna tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Długość 

tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. 

 

Badania i uruchomienia 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 instalacje kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. 

Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalacje napełnić woda uzdatniona 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. Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 
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0°C. W czasie prowadzenia próby szczelności instalacji w stanie zimnym , połączonej z jej płukaniem, 

wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musza znajdować się w stanie całkowitego otwarcia (zawory 

termostatyczne winny mieć założone kapturki ochronne zamiast głowic termostatycznych). 

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 i nie większe 

niż 10 barów. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby 

szczelności na zimno należy przeprowadzić co najmniej 72-godzinną praca instalacji (rozruch wstępny), 

przy najwyższych możliwych parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów 

obliczeniowych. Przed rozpoczęciem rozruchu i podjęciem próby działania instalacji w stanie gorącym 

należy we wszystkich zaworach regulacyjnych ustawić projektowane wartości nastaw. Podczas rozruchu 

wstępnego należy wyregulować cała instalacje celem uzyskania żądanych przepływów w grzejnikach. Po 

zakończeniu rozruchu wstępnego należy wykonać próbę ciśnienia na gorąco.  

Instalacje odzysku ciepła napełnić należy 35% roztworem glikolu etylenowego z dodatkiem inhibitorów. 

 

6. Kontrola jakości 

Kontrola wykonania w/w robót polega na sprawdzeniu ich zgodności ich wykonania z projektem, 

normami oraz dopuszczeniami i atestami zastosowanych materiałów i jest ona prowadzona przez 

Inspektora Nadzoru. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonania prac a w szczególności: 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości wykonania prac, 

- jakości /wyglądu i estetyki/ wykonania, 

- zgodności i prawidłowości montażu z dokumentacja DTR urządzeń oraz bezpieczeństwa 

eksploatacji urządzeń. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Zestawienie 

podstawowych norm zamieszczono w pkt. 10 niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki, do akceptacji.  W szczególności w zakresie kontroli jakości wykonanych robót 

wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 

- pomiarów i prób szczelności instalacji wentylacyjnej zgodnie z PN-EN 12599 „Wentylacja 
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budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji 

wentylacji i klimatyzacji, 

- płukania i prób ciśnieniowych instalacji c.t. zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru instalacji ogrzewczych” – COBRTI Instal.  Zeszyt nr 6, 

oraz innych prób, których konieczność wykonania Inspektor Nadzoru uzna za niezbędne w celu 

stwierdzenia, czy określony zakres prac zostały wykonany należycie.  

 

7. Obmiary robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie i specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 

ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i 

terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 

wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych 

nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

pisemnej instrukcji inspektora nadzoru. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe 

mb – dla układania rurociągów, 

kpl. – dla montażu urządzeń, 

szt. – dla montażu armatury, 

m2 – dla robót izolacyjnych i antykorozyjnych, 

 

7.3.  Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 

lub uzgodnionym przez wykonawcę i inspektora nadzoru.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– roboty przygotowawcze, 

– rurociągi izolowane, 

– kanały instalacji wentylacyjnej izolowane, 

– próby szczelności, płukania rurociągów instalacji wewnętrznych, 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót zanikających dokonuje inspektor nadzoru. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy obejmuje: 

– sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej tj. dokumentacji projektowej, dokumentacji 

powykonawczej, pomiarów powykonawczych, 

– badania szczelności przewodów, 

– badania z uruchomienia urządzeń, 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być udokumentowane odpowiednim 

protokołem, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać 

za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na 

stopień sprawności działania sieci i w zależności od tego ustalić konieczne dalsze postępowanie.  

 

9. Podstawa płatności 

Rozliczenie robót nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT i protokołu odbioru. Płatność 

dokonywana będzie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 

 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1. Dokumentacja projektowa. 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne: 
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 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020r., poz. 1333) 

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

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 

1422)    

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2016r., poz. 1570 ), 

 Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności ( 

Dz. U. z 2013r., poz. 898 ), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września w sprawie ogólnych 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U z 2003r., nr 169, poz. 1650 ) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 ) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2013r., poz. 1129 ) 

 

 Wykaz podstawowych norm 

 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania 

 PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych 

 PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 

 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze 

 PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

 PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

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

prostokątnym – Wymiary  

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

przekroju kołowym. Wymiary 

 PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne 
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dotyczące przewodów giętkich 

 PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynków. Przewody niemetalowe. Sieć przewodów wykonanych 

z płyt izolacyjnych 

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

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

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

 PN-EN 13182:2004 Wentylacja budynków. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru 

prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach 

 PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 

mechaniczne 

 PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i 

oznaczenia 

 PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia  

 PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych 

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

składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów.  

 PN EN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów –  Wymagania 

wytrzymałościowe 

 PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu  strumienia 

powietrza w przewodzie  

 PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i 

oznaczania  

 PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych.  Podział, nazwy i 

określenia  

 PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne  

 PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości 

 PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badań 

 PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 

 PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach Inne dokumenty 

 PN – EN 1366 – 1 : 2001 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 1 Przewody 

wentylacyjne. 
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 PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

 PN-H-84023-7/A1:1997 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

 PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 

 PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostkę długości 

 PN-EN 10219-1:2006 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych nie stopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy  

 PN-EN 10219-2:2006 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych nie stopowych i drobnoziarnistych. Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości 

statyczne. 

 PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów 

wodnych. Warunki techniczne dostawy. 

 PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 

 PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Część 

4: Podstawowe wymagania jakości. 

 PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników. 

 PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne. 

 PN-EN 1151-1:2006 Pompy. Pompy wirowe. Pompy cyrkulacyjne o mocy elektrycznej nie 

przekraczającej 200 W do instalacji centralnego ogrzewania i domowych instalacji ciepłej wody 

użytkowej. Część 1: Pompy cyrkulacyjne bez regulacji automatycznej, wymagania, badania, 

oznakowanie 

 PN-EN 1151-2:2006 Pompy. Pompy wirowe. Pompy cyrkulacyjne o mocy elektrycznej nie 

przekraczającej 200 W do instalacji centralnego ogrzewania i domowych instalacji ciepłej wody 

użytkowej. Część 2: Przepisy badania hałasu (wibroakustyka) mechanicznego i hydraulicznego 

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

 PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste 

 PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 

badania. 

 PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory 

grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający 

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

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

 PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i 

wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. 
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 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

 PN-EN ISO 12241:2001 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. 

Zasady obliczania. 

 PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 : Warunki Techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych ( wyd. I wrzesień 2002r. ) 

 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. - Wytyczne projektowania instalacji 

centralnego ogrzewania (wyd. I, sierpień 2001 r.) 

 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11. - Zalecenia do projektowania instalacji 

ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujące namnażanie się bakterii Legionella (wyd. I, 

2005 r.) 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych Polskimi Normami czy zharmonizowanymi Normami 

Europejskimi wraz z aktualnymi zmianami odpowiednio zatwierdzonymi przez Polski Komitet 

Normalizacyjny. 
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