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ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych dla projektowanej przebudowy i nadbudowy budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu
przy ul. 27 Grudnia 8/10.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt. ST.00.1.1. Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza ST stanowi podstawę
sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
UWAGA;
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzględniające wymagania
Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych
prostych i drugorzędnych robot o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3 Zakres robót objętych ST
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:
ST- 01.
ST- 02.
ST- 03
ST- 04.

CENTRALNE OGRZEWANIE
CIEPŁO TECHNOLOGICZNE
WENTYLACJA MECHANIOCZNA I KLIMATYZACJA
INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD-KAN

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część
kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji
kontraktowej. O ich wykryciu powinien powiadomić Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonym wymaganiami. W przypadku,
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Wytycznymi zawartymi w dokumentacji przetargowej lub
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zakłada się, co następuje:
1.

przekazanie placu budowy - Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiający
poda lokalizację i współrzędne głównych punktów obiektu oraz reperów, za których ochronę ponosi
odpowiedzialność Wykonawca,

2.

dokumentacja projektowa - Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną dokumentacja projektową na
warunkach określonych w umowie,

3.

obsługa geodezyjna budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt,

4.

zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji aż do jej zakończenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, balustrady, oświetlenie, sygnały, znaki
ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,

5.

bezpieczeństwo i higiena pracy - podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bhp,
w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,

6.

ochrona przeciwpożarowa - Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany
odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,

7.

ochrona środowiska - W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu
zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas trwania robót, a w tym między innymi za:
a. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu,
z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska.
b. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych systemów
odwodnienia. Dotyczy to również jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia
robót.
c. Wszystkie wytwórnie źródła hałasu muszą być zaopatrzone w systemy ograniczające emisję
hałasu oraz odpowiadać odpowiednim normom.
d. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych lub z odzysku), które
mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane
zgodnie z zaleceniami producenta.
e. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc na
placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle
przestrzegać przepisów odnośnych władz.
f. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska zarówno na
palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyć wszelkie rodzaje odpadów wraz
ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, a następnie przetransportować je na
wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
g. W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany do
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00h. W zakresie przedmiotu zamówienia nad
robotami wiertniczymi należy zapewnić nadzór geologiczny.

8.

ochrona własności publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2 MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg, której
materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE
albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki
budowlanej.
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną
odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena
zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające
wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym, jak również przeterminowane nie mogą być
stosowane. Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.
2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów
W dziale 2.2 kolejnych części specyfikacji dotyczących poszczególnych robót wymagania szczegółowe odnoszą
się do wymagań specyficznych związanych z konkretnymi materiałami, przy czym zawsze obowiązują
wymagania ogólne zawarte w punkcie ST.00.2.1. Materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Jeżeli
dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonania elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.
3 SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
instrukcjach montażowych dostawców materiałów, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
3.2 Szczególne wymagania dotyczące sprzętu
W dziale 3.2 poszczególnych części ST zawarto informacje odnoszące się do sprzętu specyficznego dla danego
rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie ST.00.3.1.

4 TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu i opakowań, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Pojazdy opuszczające teren robót nie mogą zanieczyszczać dróg i
jeśli okaże się to konieczne należy oczyszczać układ jezdny przed wyjazdem z budowy (zwłaszcza na etapie
robót ziemnych stanu zerowego i surowego).
4.2 Szczególne wymagania dotyczące transportu
W dziale 4.2 poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do
sprzętu specyficznego dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w
punkcie ST.00.4.1.
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i ST, a także normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące
realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę, nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod
groźbą wstrzymania robót. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy zwanego
dalej projektem organizacji robót.
Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – posiadają uprawnienia budowlane do
kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są członkami Izby Inżynierów
Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.
Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone
świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności budowlanej oraz aktualne
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić
Zamawiającemu: wykaz pracowników zawierający specyfikację ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiałów
wraz z atestami i certyfikatami oraz zestawienie sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć do budowy. Wykaz
materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
W przypadku wykonywania prac w warunkach obniżonych temperatur należy stosować Instrukcję ITB nr 282
oraz instrukcje dostawców i producentów materiałów.
Jeżeli Wykonawca porzuci roboty, odmówi lub nie zastosuje się do obowiązującego polecenia Zamawiającego,
przerwie lub prowadzi roboty w sposób opieszały, niezgodny z umową lub mimo pisemnego upomnienia w inny
sposób łamie Umowę, to zamawiający może wydać odpowiednie powiadomienie. Jeżeli wykonawca w ciągu 14
dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie starań w celu naprawy zaniedbań, to Zamawiający
może wypowiedzieć umowę. W przypadku gdy Zamawiający poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciążony
karami lub innymi należnościami w następstwie działań lub zaniedbań Wykonawcy, to Zamawiający jest
upoważniony do obciążenia Wykonawcy całością powstałych kosztów lub taką ich częścią, za jaką zdaniem
Zamawiającego Wykonawca jest odpowiedzialny.
5.2 Szczególne zasady wykonania robót
W dziale 5.2 poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto zasady odnoszące się do
wykonania danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie
ST.00.5.1.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
projektu organizacji robót, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST.
6.2 Szczególne zasady kontroli jakości
W dziale 6.2 poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do
zasad kontroli jakości dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w
punkcie ST.00.6.1.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej,
wytycznych, instrukcjach dostawców materiałów i producentów oraz normach przedmiotowych. Minimalne
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam
określone Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
umową. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań, nie później
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Raporty wyżej wymienione stanowią część
dokumentacji budowy.
Kontrola związana z wykonaniem robót powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót.
7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST.
Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Należy korzystać z podstawowych jednostek
obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi określonymi w przedmiotowych Katalogach Norm
Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów Rzeczowych
7.2 Szczególne zasady obmiaru robót
W dziale 7.2 poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do
zasad obmiarowania robót specyficznych dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania
ogólne zawarte w punkcie ST.00.7.1.
8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
W zależności od szczegółowych ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiór robót będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż wciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją, SST i
uprzednimi ustaleniami.

ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje komisja powołana przez
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Przy odbiorze częściowym powinny być
dostarczone następujące dokumenty:
-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót
-dziennik budowy
-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
ODBIÓR OSTATECZNY KOŃCOWY
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których
mowa w punkcie.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej zgodności wykonania robót z
dokumentacją i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
komisja przerwie swe czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. Przy odbiorze końcowym powinny być
dostarczone następujące dokumenty:
-dokumenty przy odbiorze częściowym
-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
-protokół przeprowadzenia badania szczelności przewodów
-świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów
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 wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
-protokoły badań szczelności wszystkich instalacji
ODBIÓR POGWARANCYJNY
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3 „Ostateczny odbiór
robót”.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za poprawne, jeśli wszystkie wymagania dla danej fazy robót
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy uznać daną fazę robót za
niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót
powinna obejmować następujące badania;
- zgodność z Dokumentacją Projektową
- materiałów
- wmontowania przewodów i urządzeń
- szczelności rurociągów i urządzeń
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych
robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i
pomiarów. Badanie materiałów Użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających
jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub
warunkami określonymi w SST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie
badania specjalistyczne.

8.2 Szczególne zasady odbioru robót
W dziale 8.2 poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do
zasad odbiorów robót specyficznych dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania
ogólne zawarte w punkcie ST.00.8.1.
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004. Dz.U. 92/88, z późniejszymi zmianami,
Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004. Dz.U. 19/177 z późniejszymi zmianami,
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. Dz.U. 207/2016 z 2003 z późniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do Ustawy,
Ustawa z dnia 9 lipiec 2003r. O gwarancji zapłaty za roboty budowlane Dz.U. 180/1758,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.Dz.U. 75/690 z późniejszymi zmianami,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (...). Dz.U. 130/1389,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 47/401,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U. 120/1126 z 2003r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U.
120/1132/2003r.,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U.
121/1137/2003r.,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 wrzesień 2003 r.
Zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakresie urzytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy. Dz.U. 178/1745/2003r.,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 października 2003 r. W
sprawie wzoru protokółu ustalenia okolicznośći i przyczyn wypadku przy pracy
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB
Promocja Sp. z o. o. Warszawa 2003,
Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych . Tom 1. Budownictwo
ogólne. MGPiB, ITB Arkady 1989, COBRTI INSTAL zeszyt 7 lipiec 2003r.,
Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI INSTAL zeszyt 7
lipiec 2003r.,
Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt 5
wrzesień 2002r.,
Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL zeszyt 6 maj
2003r.,
Warunki techniczne wykonywania i odbioru sieci wodociągowych COBRTI INSTAL zeszyt 3 lipiec
2003r.,
Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych w okresie
obniżonych temperatur. ITB, 1988,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I, budownictwo ogólne.
MGPiB, ITB, Arkady 1989,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część E - Roboty instalacyjne
sanitarne.
Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 października 2003. w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych,
Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 lutego 2004 w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych,

24. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 lipca 2004
w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych,
25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004. w sprawie szczegółowego zakresu i
form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
26. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych w okresie
obniżonych temperatur. ITB, 1988.
27. Wymagania i zalecenia dostawców urządzeń i elementów instalacyjnych, zatwierdzonych i przyjętych
do realizacji budowy, zawartych w kartach katalogowych, dokumentacji techniczno
-ruchowej,instrukcjach montażowych i eksploatacji.
28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1109 2012.10.23
29. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego PN-76/B-03420
30. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.PN-78/B-03421
31. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
Wymagania - wraz ze zmianą Az 3:2000 PN-83/B-03430
32. Wentylacja budynków -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -- Wymagania
dotyczące wytrzymałości i szczelności PN-EN 1507:2007
33. Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o
przekroju kołowym PN-EN 12237:2005
34. Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji
wentylacji i klimatyzacji PN-EN 12599:2013-04
35. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości
dźwięku w pomieszczeniach PN-87/B-02151/02
36. Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła -Metoda obliczania PN-EN 12831:2006
37. Ochrona cieplna budynków /współczynniki U Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór
cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania PN-EN ISO 6946
38. Dodatkowe dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, zostały ujęte w
specyfikacjach technicznych poszczególnych branż, w tym normy, aprobaty techniczne oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne.

ST -01. Centralne ogrzewanie i ciepło technologiczne

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w
zakresie instalacji centralnego ogrzewania.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:
- montaż grzejników i armatury grzejnikowej
- montaż armatury instalacyjnej, zbiorników odpowietrzających,
- montaż rurociągów stalowych czarnych ze szwem i izolacji,
- montaż rurociągów miedzianych i izolacji,
- montaż rur wielowarstwowych Pex/Al/Pe w posadzce wraz z izolacją,
- wykonanie malowania, czyszczenia, odtłuszczania, izolacji antykorozyjnej próby szczelności, malowania
gruntowego, malowania nawierzchniowego, płukania, oznakowania,
- wykonanie przejść ppoż.
Konstrukcje wsporcze pod rurociągi i inne urządzenia
Konstrukcje wsporcze pod urządzenia i rurociągi należy wykonać z kształtowników walcowanych na gorąco
wg PN-86/H-93403.
Rurociągi montować do ścian i tropów za pomocą typowych systemów zawieszeń z przekładką gumową i
podpór.
Próby szczelności na zimno oraz w stanie gorącym.
Po wykonaniu instalacje należy poddać próbie ciśnieniowej
- na zimno
- przy ciśnieniu - 0,6 MPa, instalacje technologiczne źródła ciepła
- na gorąco przy parametrach roboczych
Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy, które wykonane są ze stali nieocynkowanej tj.: przewody, podpory, uchwyty należy
zabezpieczyć przeciw korozji.
Należy je oczyścić przez szczotkowanie, a następnie pokryć dwukrotnie farba podkładowa.
Po wyschnięciu farby podkładowej, po ok. 40 godz., pokryć wszystkie powierzchnie dwukrotnie farba
nawierzchniowa.
Rozruch i regulacja parametrów techniczno- eksploatacyjnych
Po wszelkich próbach ciśnieniowych instalacji, wykonaniu płukania i napełnieniu odpowiednim czynnikiem
obiegowym – roboczym instalacje technologiczna źródła ciepła należy poddać próbie rozruchowej. Do
przeprowadzenia rozruchu odbiorniki ciepła oraz instalacje sanitarne zewnętrzne muszą być w pełni sprawne i
przygotowane pod względem technicznym. Rozruch próbny należy prowadzić przez okres 72-godzin. W czasie
tym należy dokonać wstępnej regulacji hydraulicznej instalacji oraz ustawić wstępne parametry technicznoeksploatacyjne na urządzeniach technologicznych. W trakcie rozruchu należy prowadzić rejestracje parametrów
techniczno- eksploatacyjnych poszczególnych urządzeń oraz instalacji technologicznych. W trakcie rozruchu
nastawy parametrów techniczno-eksploatacyjnych należy zwiększać do maksymalnych, dochodząc do wartości
obliczeniowych. Po zakończeniu rozruchu 72 – godzinnego przystąpić do właściwej eksploatacji i w okresie
zwłaszcza początkowym kontrolować i prowadzić rejestracje uzyskiwanych parametrów.
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane
Wszelkie przejścia rurociągów przez przegrody konstrukcyjne (ściany nośne, stropy itp.) wykonać w tulejach
ochronnych umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu w ścianie lub stropie. Przestrzeń między
tuleja a przewodem należy wypełnić kitem plastycznym lub elastycznym, niepowodującym uszkodzenia

przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie na przewodzie. Przejścia przewodów przez
przegrody budowlane wykonywać zgodnie z normami branżowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-5 z zachowaniem
przepisów p.poż. dla prześć instalacyjnych.
· Przy przejściach rury przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne,
· W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury,
· Tuleja ochronna powinna być dwa razy większa od średnicy rury przewodowej:
o Co najmniej o 2cm, przy przejściu przez ścianę,
o Co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop.
· Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5cm z każdej strony oraz o
2cm powinna wystawać powyżej posadzki (przejście rury przez strop),
· Przejścia rur przez przegrody oddzielenia pożarowego powinny być wykonane w sposób zapewniający
przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej równą klasie odporności danej przegrody, Przestrzeń
pomiędzy rurą przewodową a tuleją ochronną należy wypełnić materiałem trwale elastycznym nie agresywnym
dla rury.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.00 Wymagania
ogólne - pkt.2.
Materiały stosowane do budowy instalacji c.o. powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję
Europejską, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".
2.2. Wymagania szczególne dotyczące materiałów i urządzeń do instalacji.
Uwaga.
W związku z użyciem nazw własnych dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń i elementów
instalacji niż wyznaczone w projekcie pod warunkiem zapewnienia równorzędnych lub lepszych
parametrów technicznych. Na okoliczność zamiany Wykonawca wykona projekt zamienny i uzyska
akceptację służb technicznych Inwestora.
Do wykonania instalacji zastosować należy:
Elementy grzewcze:
- grzejniki typu konwektorowego firmy VNH z wbudowanymi zaworami z głowicą
termostatyczną RAW 5115 prod. Danfoss. Podejścia podwójne z odcięciami i funkcją opróżniania z
blokadą nastawy np. firmy Oventrop.
Zespoły regulacyjno-pompowe:
Zamawiać zgodnie z Projektem Wykonawczym. Wykonać montaż wraz z okablowaniem (zasilanie i sterowanie
wykonać z regulatora centrali wentylacyjnej).

Rurociągi i armatura
Rurociągi – główne rozprowadzenia instalacji grzewczej oraz instalację wody chłodzącej na poziomie piwnic
wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z normą PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie.
Zmiany w istniejącej instalacji c.o. wykonać za pomocą rur miedzianych łaczonych przez lutowanie.
Wszystkie zmiany kierunków należy wykonać z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych (kolanek) do
wspawania. Nie dopuszcza się gięcia rurociągów. Rurociągi należy mocować tak, aby była odpowiednia
przestrzeń do zamontowania izolacji termicznej. Całość robót wykonać z instrukcją producenta. Ilość podpór
musi być taka, aby nie powstały jakiekolwiek szkodliwe lub nieestetyczne ugięcia. Kompensacja instalacji
realizowana będzie w sposób naturalny poprzez załamania rurociągów. Główne poziome przewody
rozprowadzające prowadzone z zachowaniem minimalnego spadku w kierunku pionów i rozdzielaczy
strefowych. Instalację grzewczą prowadzoną w posadzce wykonać w technologii z rur warstwowych Pex/AL/PE
PN10 KAN-therm.
Armatura - dla ciśnienia roboczego min. 1,0 MPa i temperatury min.110 0C . Projekt przewiduje montaż
armatury odcinającej – dla średnic z zakresu DN 15-65 zawory kulowe gwintowane natomiast powyżej kołnierzowe. Wszystkie elementy armatury muszą być łatwo demontowalne w sposób zapewniający łatwą
konserwację. Instalacja wyposażona będzie w zawory równoważące ręczne np. typu Hydrocontrol R produkcji
firmy OVENTROP z kurkiem spustowym i króćcami pomiarowymi.
Izolacja termiczna - całość instalacji musi być izolowana termicznie. Wszystkie rurociągi należy zaizolować
termicznie izolacją odporną na temperaturę 100oC i współczynniku przewodności cieplnej l= 0,035 W/mK.
Grubość izolacji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 56 Poz. 461 z
2009r. Preferowana izolacja prefabrykowana z prefabrykowanej wełny mineralnej w płaszczu ochronnym z foli
aluminiowej oraz izolacja prefabrykowana typu TUBOLIT DG.
3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 3.
3.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Do przeprowadzenia prac należy zastosować typowe elektronarzędzia stosowane przy robotach
instalacyjnych. Przy niektórych pracach niezbędne są rusztowania robocze. Zaleca się użycie rusztowań
kolumnowych przesuwnych (przetaczanych), pozostałe prace na wysokościach poniżej 3m wykonywać na
drabinach rozstawno-przystawnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 4.
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu
Przy transporcie i składowaniu materiałów i urządzeń,jest należyte zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do
0,9 t. Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem
w czasie transportu.
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających
uszkodzenia. Materiałów i urządzeń nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz należy rozładowywać ręcznie lub stosując odpowiedni sprzęt rozładunkowy - dźwigi, ładowarki itp. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 5.
5.2. Szczególne zasady wykonania robót
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót
instalacyjnych,elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż urządzeń odpowiadają
założeniom projektowym Wszelkie zmiany sposobu, miejsca montażu urządzeń odbiegające od wytycznych
w projekcie wykonawczym muszą być aprobowane przez Inspektora nadzoru i głównego projektanta.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt 6.
6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 7.
7.2. Szczególne zasady obmiaru
Ilość robót obmierza się w sztukach wykonanych elementów (osprzęt i urządzenia), w metrach bieżących
w odniesieniu do zainstalowanych przewodów, w roboczogodzinach czas wykonanych robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.0. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 Wymagania ogólne pkt.9.
9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania instalacji
obejmuje: praca przygotowawcze i trasowanie, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie
i montaż oraz demontaż zabezpieczeń, dostarczenie i wbudowanie materiałów instalacyjnych,
utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Oprócz przepisów i norm zawartych w części ogólnej stosować wymagania i zalecenia dostawców urządzeń
i elementów instalacyjnych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji budowy, zawartych w kartach
katalogowych, dokumentacji techniczno -ruchowej, instrukcjach montażowych i eksploatacji.

ST -02. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych ST

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:

N a z w a

Lp.
1.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

1.1.

Montaż centrali wentylacyjnej

1.2.

Montaż odsprzężeń akustycznych

1.3.

Montaż prostek wentylacyjnych prostokątnych

1.4.

Montaż kształtek wentylacyjnych prostokątnych

1.5.

Montaż przewodu elastycznego izolowanego akustycznie

1.6.

Montaż prostek wentylacyjnych kołowych

1.7.

Montaż kształtek kołowych

1.7.1.

Kolano

1.7.2.

Nypel

1.7.3.

Redukcja

1.7.4.

Trójnik

1.8.

Montaż klap przeciwpożarowych okrągłych wraz z okablowaniem

1.9.

Montaż klap przeciwpożarowych prostokątnych wraz z okablowaniem

1.10.

Montaż tłumika hałasu do kanału prostokątnego wykonanie sztywne

1.11.

Montaż tłumika hałasu do kanału okrągłego wykonanie sztywne

1.12.

Montaż wentylatora

1.13.

Montaż kratek wentylacyjnych

1.14.

Montaż zaworu wentylacyjnego

1.14.1.

Montaż zaworu wentylacyjnego wywiewnego

1.14.2.

Montaż zaworu wentylacyjnego nawiewnego

1.15.

Montaż przepustnicy jednopłaszczyznowej okrągłej

1.16.

Montaż przepustnicy jednopłaszczyznowej prostokątnej

1.17.

Montaż króćca amortyzacyjnego prostokątnego

1.18.

Montaż izolacji

1.19.

Montaż izolacji p.poż.

1.20.

Montaż tłumika hałasu do kanału prostokątnego

1.21.

Montaż nagrzewnicy kanałowej

1.22.

Montaż czerpni ściennej

1.23.

Montaż wyrzutni ściennej

1.24.

Montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych układu klimatyzacji pomieszczeń

1.25.

Montaż instalacji freonowej

1.26.

Uruchomienie instalacji wentylacji i klimatyzacji

2. MATERIAŁY
2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.00 Wymagania ogólne pkt.2.
Materiały stosowane do budowy instalacji wentylacji i klimatyzacji powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję
Europejską, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".
Do budowy instalacji należy stosować materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w
budownictwie, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobatami technicznymi aktualnymi na czas
budowy. Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano- montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.

2.2. Wymagania szczególne dotyczące materiałów i urządzeń do instalacji.
Uwaga.
W związku z użyciem nazw własnych dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń i elementów
instalacji niż wyznaczone w projekcie pod warunkiem zapewnienia równorzędnych lub lepszych
parametrów technicznych. Na okoliczność zamiany Wykonawca wykona projekt zamienny i
uzyska akceptację służb technicznych Inwestora.
Do wykonania instalacji zastosować należy:
Centrale wentylacyjne
- linia NW1 Vn=1425m3/h, Vw=1225m3/h np. typu Onyx Passiv 1600 prod. Frapol
Wentylatory wywiewne
- linia WC-01 Vw=200m3/h np. typu ACUBOX.B 125/350 prod. Harmann
Wentylatory wyciągowe zamawiać z wyłącznikami serwisowymi oraz regulatorami obrotów (5 biegów).
Układ klimatyzacji
Dla potrzeb klimatyzacji wybranych pomieszczeń zaprojektowano montaż klimatyzatorów przystosowanych do
pracy całorocznej.
Jednostka zewnętrzna umieszczona będzie na ścianie zewnętrznej nad dachem malarni.
Instalację rozprowadzającą czynnik chłodniczy wykonać z rur miedzianych dla chłodnictwa wg PN EN 12735-1.
Instalację należy wykonać na ciśnienie 40 bar.
Urządzenia należy zamawiać wraz termostatem i programatorem oraz z pompką skroplin. Instalacja skroplin
ujęta jest w projekcie wykonawczym wod-kan. Rurociągi freonowe będą izolowane termicznie poprzez
zastosowanie otuliny prefabrykowanej przeciwroszeniowej ze spienionego kauczuku syntetycznego /l =0,036 dla
0OC; m>= 7.000/ otuliną grubości od 13mm. Odcinek rurociągu prowadzony na zewnątrz należy dodatkowo
zabezpieczyć płaszczem ochronnym z blachy aluminiowej.
Montować urządzenia z jednostką zewnętrzną klimatyzacyjną typoszeregu MULTI V prod. LG. Należy
zastosować urządzenie o parametrach nie gorszych niż ww.
Kanały wentylacyjne
We wszystkich przypadkach rozprowadzenie kanałów przewiduje się z wykorzystaniem kształtek
wentylacyjnych blaszanych ocynkowanych o przekroju prostokątnym wg wymagań PN-EN 1507:2007
oraz kanałów w technologii SPIRO (połączenia na uszczelki gumowe) PN-EN 12237:2005.
Kanały wentylacyjne wykonać dla klasy szczelności C2. Osprzęt wykonać w tej samej klasie.
Kolor zewnętrznej powłoki kanałów uzgodnić z architektem.
Nawiewniki i wywiewniki
Bezpośredni nawiew i wywiew powietrza do pomieszczeń realizowany będzie przez nawiewniki ścienne i
sufitowe;
- ścienne kratki wentylacyjne i do montażu kanałowego
- zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne
Dla potrzeb transferowego przepływu powietrza do pomieszczeń sanitarnych, technicznych, pomieszczeń
gospodarczych, magazynów projekt zakłada montaż systemowych kratek transferowych we wszystkich drzwiach
pośrednich lub w ścianie ponad drzwiami. Wymagana powierzchnia czynna
Fcz min..=0,022 m2 – kratki w drzwiach lub podcięcie drzwi przy podłodze wg opracowania branży
architektonicznej.
Uwaga;
Kolor galanterii wentylacyjnej tj. nawiewniki i wywiewniki ustalić ostatecznie przed zakupem z branżą
architektury wnętrz.
Izolacja termiczna
Całość kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych z uwagi na brak osłony w pomieszczeniach będzie
izolowana termicznie i akustycznie otuliną prefabrykowana ze spienionego kałczuku o zamkniętej strukturze
wykończonej srebrną folia aluminiową np. w systemie Armaflex Duct AL firmy Armacell o grubości 32mm.
Kanał od czerpni do centrali – izolacja 2 warstwowa np. Armaflex AF /32mm/ + Armaflex Duct AL /32mm/.

Całość izolacji wykonać zgodnie z instrukcjami producenta. Kanały wywiewne linii wyciągowych z toalet, nie
będą izolowane poza odcinkiem na długości do 2m przy przejściu przez przegrodę zewnętrzną.
Mocowanie instalacji
Maksymalny rozstaw podpór i zawiesi dla kanałów wentylacyjnych wynosi L=1,5m.
Kanały wentylacyjne montować na wieszakach systemowych z obejmami z przekładką gumową do stropu i
ścian poprzez kołki rozporowe – całość atestowana z ważną aprobatą np. produkcji Niczuk.
Przejścia i zabezpieczenia przez przegrody
Przy przejściu kanałów wentylacyjnych przez strefy pożarowe i ściany oddzielenia pożarowego należy
montować klapy odcinające pożarowe z nadanym znakiem CE lub częściowo zabezpieczyć kanały otuliną
ognioodporną np. typu Conlit.
Klapa jest wyposażona w siłownik (24V), wyzwalacz termiczny, wskaźniki krańcowe początki i końca otwarcia
o odporności pożarowej EIS 120. Klapy powinny działać na zasadzie przerwy, tzn. brak napięcia powoduje
zamknięcie klapy. Podanie napięcia powoduje otwarcie klapy. Wykonać okablowanie zasilające oraz
monitorujące stan klapy do centralki pożarowej w budynku.
Przejścia kanałów przez pozostałe przegrody należy wypełnić płytami twardymi z wełny mineralnej.
Kanały po montażu oznakować wg oznaczeń zakładowych lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez malowanie
pasków identyfikacyjnych i kierunków przepływu.
Czyszczenie kanałów
Przewidzieć możliwość czyszczenia kanałów wentylacyjnych przy wykorzystaniu klap rewizyjnych. Otwory
należy usytuować w szczególności w pobliżu klap p.poż i przepustnic, przed i za tłumikami, na prostych
odcinkach kanałów oraz po zmianie kierunku.
Montaż otworów rewizyjnych oraz minimalne wymiary otworów rewizyjnych wg Warunków Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal. Montaż klap realizować na zamontowanych
kanałach.
Usytuowanie klap realizować w konsultacji z inspektorem nadzoru w miejscu realnych możliwości ich montażu.
Zaleca się, aby ten zakres robót konsultować i uzgodnić z firmą wskazaną przez Użytkownika, która będzie
prowadzić obsługę budynku w tym zakresie.
3 SPRZĘT
3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 3.
3.2.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Do przeprowadzenia prac należy zastosować typowe elektronarzędzia stosowane przy robotach instalacyjnych.
Przy niektórych pracach niezbędne są rusztowania robocze. Zaleca się użycie rusztowań kolumnowych
przesuwnych (przetaczanych), pozostałe prace na wysokościach poniżej 3m wykonywać na drabinach
rozstawno-przystawnych.
4.TRANSPORT
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.Wykonawca stosować się będzie do ustawowych
ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Pojazdy
opuszczające teren robót nie mogą zanieczyszczać dróg i jeśli okaże się to konieczne należy oczyszczać układ
jezdny przed wyjazdem z budowy (zwłaszcza na etapie robót stanu zerowego i surowego).

4.2.

Szczególne wymagania dotyczące transportu

Przy transporcie i składowaniu materiałów i urządzeń,jest należyte zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających
uszkodzenia. Materiałów i urządzeń nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz należy rozładowywać
ręcznie lub stosując odpowiedni sprzęt rozładunkowy - dźwigi, ładowarki itp. Przy przewozie należy
przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i ST, a także normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące
realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę, nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod
groźbą wstrzymania robót. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie
do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy
zwanego dalej projektem organizacji robót. W przypadku wykonywania prac w warunkach obniżonych
temperatur należy stosować Instrukcję ITB 282.
5.2.

Szczególne zasady wykonania robót

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót
- instalacyjnych,elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż urządzeń odpowiadają
założeniom projektowym Wszelkie zmiany sposobu, miejsca montażu urządzeń odbiegające od wytycz
-nych w projekcie wykonawczym muszą być aprobowane przez Inspektora nadzoru i głównego projektanta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
projektu organizacji robót, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST.
6.2 Szczególne zasady kontroli jakości
W dziale 6.2 poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do
zasad kontroli jakości dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w
punkcie ST.00.6.1.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i normach
przedmiotowych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie
raportów z wynikami badań, nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Raporty
wyżej wymienione stanowią część dokumentacji budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST.
Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Należy korzystać z podstawowych jednostek
obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi określonymi w przedmiotowych Katalogach Norm
Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów Rzeczowych
7.2.

Szczególne zasady obmiaru

W dziale 7.2 poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do
zasad obmiarowania robót specyficznych dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania
ogólne zawarte w punkcie ST.00.7.1.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

W zależności od szczegółowych ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż 3 dni od
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Z
przeprowadzonych czynności należy sporządzić protokoły odbioru technicznego. Szczególnie istotne są tzw.
odbiory międzyfazowe robót zanikających i ulegających zakryciu przez roboty następne w kolejności
technologicznej.
8.2 Szczególne zasady odbioru robót
W dziale 8.2 poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do
zasad odbiorów robót specyficznych dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania
ogólne zawarte w punkcie ST.00.8.1.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.

Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.
9.2.

Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania instalacji
obejmuje: praca przygotowawcze i trasowanie, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i
montaż oraz demontaż zabezpieczeń, dostarczenie i wbudowanie materiałów instalacyjnych, utrzymanie
stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Oprócz przepisów i norm wskazanych w części ogólnej punkt ST.00.10 należy stosować wymagania i zalecenia
dostawców urządzeń i elementów instalacyjnych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji budowy, zawartych
w kartach katalogowych, dokumentacji techniczno -ruchowej,instrukcjach montażowych i eksploatacji.

ST -04. Instalacje wewnętrzne wod – kan
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji
sanitarnych w zakresie wewnętrznych instalacji wod-kan,.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:
A. dla instalacji wody zimnej i ciepłej
- montaż rurociągów instalacji wody zimnej i ciepłej
- montaż armatury i urządzeń
- wykonanie przejść p.poż.
- montaż izolacji termicznych
- wykonanie prób ciśnieniowych i płukanie instalacji
- oznakowanie instalacji
B. dla instalacji kanalizacji sanitarnej
- montaż rurociągów
- montaż uzbrojenia rurociągów
- montaż przyborów i urządzeń
- montaż wywiewek kanalizacyjnych
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.00 Wymagania ogólne pkt.2.
Materiały stosowane do budowy instalacji wod – kan powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź
uznano za „regionalny wyrób budowlany".
2.2. Wymagania szczególne dotyczące materiałów i urządzeń do instalacji.
Uwaga.
W związku z użyciem nazw własnych dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń i elementów
instalacji niż wyznaczone w projekcie pod warunkiem zapewnienia równorzędnych lub lepszych
parametrów technicznych. Na okoliczność zamiany Wykonawca wykona projekt zamienny i uzyska
akceptację służb technicznych Inwestora.
Do wykonania instalacji zastosować należy:

Rurociągi i armatura
Kanalizacja ; poziome przewody odpływowe, piony, odpływy z przyborów sanitarnych wraz z podejściem
wykonać z rur i kształtek w technologii PP /połączenia kielichowe/ prod. WAVIN BUK.
Odcinki kanalizacji sanitarnej i deszczowej podposadzkowej należy wykonać z rur PVC-U o jednolitej
strukturze ścianki, klasy S, SDR34, SN8 np. prod. WAVIN BUK
Instalacja wody zimnej : całość instalacji wody zimnej bytowej wykonać z rur w technologii PP PN10.
Instalacje podposadzkowe z rur w technologii PE/Al/PE PN10.
Instalacja wody ciepłej : instalacja wewnętrzna wody ciepłej i cyrkulacji wykonana będzie z rur w
technologii PP typu Stabi PN20. Instalacje podposadzkowe z rur w technologii PE/Al/PE PN10.
Instalacje podposadzkowe z rur w technologii PE/Al/PE PN10.
Armatura :
- odcinająca kulowa, gwintowana min. PN10
- antyskażeniowa typu HA
- filtry siatkowe min. PN10
- spustowa, instalowana na pionach oraz w najniższych punktach instalacji min. PN10.
Montaż rurociągów wg wymagań instrukcji montażowych dostawców i producentów systemów rurowych.
Izolacja termiczna
Instalacja wody zimnej ; rurociągi rozprowadzające i piony wodociągowe prowadzone wewnątrz budynku
należy zabezpieczyć przeciwroszeniowo przy zastosowaniu otuliny prefabrykowanej gr. 9mm dla średnicy
do dn 50 mm, powyżej gr. 13mm. Rurociągi podposadzkowe i w bruzdach ściennych w otulinie gr. min. 0,6
cm.
Instalacja wody ciepłej : rurociągi c.w. należy zaizolować stosując otuliny prefabrykowane. Grubość
izolacji zgodna z wymaganiami Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz. U. Nr 228 Poz.
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Średnica wewnętrzna rurociągu
Grubość izolacji dla materiału o 0,035 W/mK
[mm]
do 22mm
20
od22mm do 35mm
30
od 35mm do 100mm
równa średnicy wewnętrznej rur
Rurociągi podposadzkowe i bruzdach ściennych w otulinie gr. min. 0,6 cm.
Preferowana izolacja z otuliny prefabrykowanej w technologii Tubolit DG
Armatura wypływowa, przybory sanitarne i wpusty
Szczegółowy dobór przyborów sanitarnych i armatury wywpływowej wg wymagań branży
architektonicznej. Armaturę wypływowa zamawiać w komplecie z osprzętem: wężyki przyłączeniowe,
zawory odcinające PN10.
Wpusty podłogowy z przepompownią ścieków np. typu MINILIFT np. f-my KESSEL.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 3.
3.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Do przeprowadzenia prac należy zastosować typowe elektronarzędzia stosowane przy robotach instalacyjnych.
Przy niektórych pracach niezbędne są rusztowania robocze. Zaleca się użycie rusztowań kolumnowych
przesuwnych (przetaczanych), pozostałe prace na wysokościach poniżej 3m wykonywać na drabinach
rozstawno-przystawnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 4.
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu
Przy transporcie i składowaniu materiałów i urządzeń,jest należyte zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Zaleca
się transport w opakowaniach fabrycznych.
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenia. Materiałów i urządzeń nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz należy rozładowywać ręcznie
lub stosując odpowiedni sprzęt rozładunkowy - dźwigi, ładowarki itp. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 5.
5.2. Szczególne zasady wykonania robót
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż urządzeń odpowiadają założeniom projektowym

Wszelkie zmiany sposobu, miejsca montażu urządzeń odbiegające od wytycznych w projekcie wykonawczym
muszą być aprobowane przez Inspektora nadzoru i głównego projektanta.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt 6.
39. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 7.
7.2. Szczególne zasady obmiaru
Ilość robót obmierza się w sztukach wykonanych elementów (osprzęt i urządzenia), w metrach bieżących w
odniesieniu do zainstalowanych przewodów, w roboczogodzinach czas wykonanych robót.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.0. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 Wymagania ogólne pkt.9.
9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania instalacji
obejmuje: praca przygotowawcze i trasowanie, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i
montaż oraz demontaż zabezpieczeń, dostarczenie i wbudowanie materiałów instalacyjnych, utrzymanie
stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Oprócz przepisów i norm wskazanych w części ogólnej punkt ST.00.10 należy stosować wymagania i zalecenia
dostawców urządzeń i elementów instalacyjnych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji budowy, zawartych
w kartach katalogowych, dokumentacji techniczno -ruchowej,instrukcjach montażowych i eksploatacji.

