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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE    

Robót instalacji sanitarnych 

1.1  Zakres przedmiotowy specyfikacji technicznej obejmuje opis robót i wymagań 
technicznych  dla  wykonania robót związanych z „WYKONANIEM INSTALACJI SANITARNYCH  
W OBIEKTACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD  WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA SPORTOWO - 
REKREACYJNEGO W ZAKRZOWIE - ETAP I”  
 
1.2 Podstawowy zakres robót obejmuje: 

Opracowanie projektu wykonawczego  i wykonanie robót w zakresie technologii 
źródła ciepła  z zastosowaniem odnawialnych  źródeł energii,  montażu instalacji 
c.o. , c.w.u. i wod – kan., instalacji i sieci gazowej dla zasilania kotłowni 
przykanalików kanalizacji sanitarnej,  przewidzianych do wykonania w ramach 

robót budowlanych przy budowie WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA SPORTOWO- 
REKREACYJNEGO W ZAKRZOWIE - ETAP I”  

1.3  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót. 

               - SPIS RYSUNKÓW 

1. Projekt zagospodarowania terenu  - rys. nr A1 

2.  Rzut i przekroje  wiaty treningowej   -  rys.  nr  K9 

3. Rzut parteru   całość   poprawiona ze zmianami  - rys nr A2 

4. Rzut parteru   część 2   budynek socjalno-konferencyjny  -    rys. nr A2 

5. Rzut pietra    część 2  budynek socjalno-konferencyjny    -  rys. nr A3 

6. Rzut dachu   część 2    budynek socjalno-konferencyjny  - rys. nr A4 

7. Przekrój   e-e   część 2  budynek socjalno-konferencyjny   -  rys. nr A12 

8. Przekrój D-D  budynek socjalno konferencyjny  - rys. nr A8 

9. Przekrój C-C budynek socjalno-konferencyjny  - rys. nr A7 

10. Przekrój B-B budynek socjalno-konferencyjny   - rys nr A6 

11. Przekrój A-A  część 1 stajnie z magazynem pasz    rys. nr A5/2 

12. Przekrój D1 i D2 przewiązka część 1 rys. nr A9 

13. Projekt zagospodarowania działki z projektowanym i wykonanym uzbrojeniem podziemnym 

14. Rzut przyziemia część 1   rys. nr A2/1 

15. Rzut piętra część 1 rys. nr A3/1 
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16. Rzut II piętra poz.+6,36 część 1  rys. nr A3/2 

17. Rzut fundamentów część 1 rys. nr A1/1 

18. Rzut dachu część 1  rys. nr A4/1 

19. Rzut dachu hala treningowa    - rys. nr A4/2 

20. Elewacja południowa   -rys. nr AE11 

21. Elewacje  

1.3.1 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca robót jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle według  
opracowanego i uzgodnionego z Zamawiającym projektu wykonawczego  oraz 
wymogami Ogólnej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.    
 

2.   Prowadzenie robót 

2. l   Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

- opracowanie projektu wykonawczego realizowanego zakresu robót 

- prowadzenie robót zgodnie z umową ,  

-projektem wykonawczym, 

- Ogólna i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi , 

- harmonogramem robót  

- jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 

wykonawczym, 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 zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę 

na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru 

nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 

potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 

wyznaczonych przez wykonawcę.. 
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Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną 

one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich 

usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany 

do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych poszczególnych 

rodzajów robót. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 

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. 

2.2 Terenbudowy 

2.2. Charakterystyka terenu budowy 

Aktualnie działka nr 366/14  położona w Zakrzowie przy ulicy Parkowej  jest działką  częściowo 

zbudowaną. Na terenie działki znajduje się istniejące budynki gospodarcze w przeszłości 

przeznaczone na  fermę dla bydła od kilku lat nie użytkowane,  Teren działki nie jest objęty ochroną 

konserwatorską  

 Wjazd na teren działki znajduje się od strony wschodniej z drogi  o nawierzchni betonowej. Obiekt  

posiada istniejące przyłącze  kanalizacji sanitarnej, deszczowej  oraz przyłącz energii elektrycznej  z 

istniejącej  stacji  trafo. 

2.2.2    Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na  warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy . 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

- dokumentacje techniczną  

- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę  

- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

2.3.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  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 satysfakcjonujący inspektora nadzoru.  

Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 

konserwacyjne. 

Od Wykonawcy wymaga się  tymczasowego ogrodzenia placu budowy oraz jego oświetlenia. Koszty z 

tym związane należy wliczyć do kosztów ogólnych budowy. Ponadto Wykonawca  dostarczy, 

zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: 

bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i 

pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

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 zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 

rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 

wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 

podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje 

żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 

realizacji robót. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować inspektora nadzoru o zamiarze 

rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 

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 naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 

przez zamawiającego. 

2.2.5 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 
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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. 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednią 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 aprobatę od odpowiednich 

władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.3.     Projekt organizacji robót  wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3. l    Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania  inspektorowi 

nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 

- projekt organizacji robót, 

- szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

-  program zapewnienia jakości. 

2.3.2   Projekt organizacji robót 
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Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w 

oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru oraz 

harmonogramem robót.  

  Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

  elementów robót 

2 .3.3.  Szczegółowy  harmonogram  robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 

dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości wykonawcy w dziedzinie robót 

budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposobu realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 

terminie określonym w umowie. 

Wymaga się realizacji robót w okresie 4 miesięcy, ze względu na charakter inwestycji roboty muszą 

być kontynuowane równocześnie na wszystkich obiektach 

Wykonawca  przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 

płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie 

przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i 

zadań kontraktowych.  Wykonawca przedstawi harmonogram robót wraz z projektem wykonawczym.   

Wymaga się zakończenia robót na obiektach nr 1, 2, 2a, ,4 , 8a w terminie do 30.10.2011 r.  

Pozostały zakres do 20.12.2011 r.  

 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w   trakcie 

realizacji robót. 

2.3.4. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 

zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez  inspektora nadzoru.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

 a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 



 Strona 8 
Specyfikacja Techniczna na opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robot instalacji wod-kan, c.o. technologii źródła ciepła 

z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, wentylacji mechanicznej  WOSP Zakrzów , gm. Polska Cerekiew  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę) sposób oraz formę gromadzenia 

wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, ustawienia mechanizmów sterujących, a także 

wyciąganych wniosków  zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych  informacji  inspektorowi nadzoru; 

 b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 

załadunku materiałów. 

sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich  

właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań,   

pobieranie próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, 

-     wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, sposób postępowania z  

materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

             W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

Dokumenty budowy 

 2.4.1    Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione 

na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 

techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 

umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
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- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez  inspektora nadzoru dokumentów wymaganych w p.2.3.l,    

   przygotowanych  przez wykonawcę, 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje  inspektora nadzoru; 

-daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 

   polecenia  inspektora nadzoru. 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia,       

   odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ   

   na czasowe ich ograniczenia  lub  spełnienia  szczególnych  wymagali  wynikających  z     warunków 

klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, - szczególnie w 

odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem   

    przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 

powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie 

decyzje  inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 

przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

 Inspektor nadzoru jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 

dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

2.4.2 Książka obmiaru robót 



 Strona 10 
Specyfikacja Techniczna na opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robot instalacji wod-kan, c.o. technologii źródła ciepła 

z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, wentylacji mechanicznej  WOSP Zakrzów , gm. Polska Cerekiew  

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane 

do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez 

wykonawcę  przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy. 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraj ą też: 

1. Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

2. Pozwolenie na budowę ; 

3. Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

 4. Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

       cywilnoprawne; 

5. Instrukcje  inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

6. Protokoły odbioru robót, 

7. Opinie ekspertów i konsultantów, 

8.  Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4 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. 

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1    Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 

na polecenie  inspektora nadzoru następujących dokumentów: 

- Rysunki  robocze 

- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

-   Dokumentacja powykonawcza 

Dokumenty składane  inspektorowi nadzoru winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i 

zaadresowane następująco: 
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 Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, 47-260 Polska Cerekiew,  
ul. Raciborska 4 „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA SPORTOWO- 
REKREACYJNEGO W ZAKRZOWIE – ETAP I” 
 

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

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

rysunków roboczych, 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. 

2.5.2   Rysunki robocze 

Elementy, dla których  inspektor nadzoru wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub 

opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych 

dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.  Inspektor nadzoru 

sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie 

zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

 Inspektor nadzoru zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 

przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 

konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w 

umowie. 

Wykonawca przedkłada  inspektorowi nadzoru do sprawdzenia po dwa(2) egzemplarze wszystkich 

dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 

reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu 

lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane  inspektorowi 

nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 7 zwykłych dni roboczych 

na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w 

taki sposób, aby  inspektor nadzoru otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 

przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 

informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 

szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć 

pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

Nazwa inwestycji: 

- Nr umowy: 

- Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

- Tytuł dokumentu 

- Numer dokumentu lub rysunku 
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- Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

-  Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub  

element . 

Data przekazania 
 

O ile  inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który 

potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony 

sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z 

warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 

elementami.  Inspektor nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji 

składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w termie określonym w umowie i 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca wstępnej fazie robót przestawia do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 

Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 

obowiązywać po zatwierdzeniu przez  inspektora nadzoru. 

2.5.4 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. 

 Pozakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany inspektorowi nadzoru 

3. 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. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego,  inspektor nadzoru wiodący pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 

działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane 

przez nich polecenia mają moc poleceń  inspektora nadzoru wiodącego. 

Zgodnie z umową, wykonawca  nie jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, 

przewidzianej w cenie ofertowej wykonać zaplecze budowy. 

4. Materiały  
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4. l  Źródła uzyskiwania materiałów  

Wszystkie podstawowe materiały i urządzenia przewidziane w projekcie wykonawczym  oraz w 

trakcie wykonywania robót muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zgodne z wymaganiami 

określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tydzień 

przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 

szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 

wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji  inspektora nadzoru.  

 Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów należy 

traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy  -Prawo Zamówień Publicznych. Oznacza 

to, że wykonawca może zaoferować materiały pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie 

odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i 

jakościowe. W tej sytuacji należy podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego 

materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć 

dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w 

budownictwie. 

Akceptacja  inspektora nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 

znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 

z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 

odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 

włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 

tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia  inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych 

dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie 

koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 

odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji  

inspektora nadzoru. 

4.2 Kontrola materiałów  

 Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały urządzenia , żeby 

sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych i uzgodnionym 

projektem wykonawczym. 

 Inspektor nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 

własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów.  

Inspektor nadzoru jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 

materiałów. W czasie przeprowadzania badania materiałów przez  inspektora nadzoru, wykonawca 

ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

W trakcie badania,  inspektorowi nadzoru będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów; 
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 Inspektor nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3 Atesty materiałów  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający sposób jednoznaczny 

jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, inspektor nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 

materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe  i urządzenia muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 

wrazie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez wykonawcę  inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atesty mogą być badane przez inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W 

przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 

urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania. 

4.4 Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały i urządzenia  uznane przez inspektora nadzoru za nie zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi oraz projektem wykonawczym muszą być niezwłocznie usunięte przez 

wykonawcę z placu budowy. Jeśli  inspektor nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do 

innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 

odpowiednio skorygowana przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót wykonywanych z 

użyciem materiałów i urządzeń, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez  inspektora 

nadzoru, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 

mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów  i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia  tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z  inspektorem nadzoru, lub poza placem 

budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 

budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.6    Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 

przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

poinformuje o takim zamiarze przynajmniej  inspektora nadzoru na 7 dni przed ich użyciem lub 

wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału przez  inspektora nadzoru. Wybrany i zatwierdzony 
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zamienny typ materiału  nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji  inspektora 

nadzoru. 

5.Sprzęt 

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 szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez  inspektora nadzoru. 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 towymagane przepisami, wykonawca dostarczy  

inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 

akceptacji przez  inspektora nadzoru. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

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

inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 Transport 

Na placu budowy należy poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych 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 przez wykonawcę usunięte z 

terenu budowy 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. 

7.         Kontrola jakości robót 

7. l       Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 

programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
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kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badania materiałów oraz jakość wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości  inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiom zawartymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach techniczny c Minimalne wymagania co do zakresu 

badań i ich częstotliwości są określone szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy brak; jest wyraźnych przepisów  inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy  inspektorowi świadectwa stwierdzające że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

7.2  Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań 

 Inspektor nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 

wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowych badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane; materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez  

inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm 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  inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać  inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 

wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i 

producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor nadzoru, 

po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

 Inspektor nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 

wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione 

przez wykonawcę. 

8.  Obmiary robót 

8.1. 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 wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość 

podaje się w jednostkach ustalonych w 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 inwestorskiego. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji  inspektora nadzoru. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 

wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m , jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

8.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 

przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez  inspektora nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością raz w tygodniu  

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

wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
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Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się  bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 

  Zasady odbiorów robót określają szczegółowe specyfikacje   techniczne oraz umowa. 

Płatności za wykonane roboty reguluje umowa. 

10.1.  Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót zostały określone 

projekcie wykonawczym i szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2   Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które  w jakiejkolwiek sposób 

związane  są z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz,414) wraz 

późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. tekst ujednolicony na dzień 15 lipca 2009 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U 

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

Ustawa o  dostępie do  informacji  o  środowisku  i jego  ochronie oraz o  ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 11: 

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 

163) wraz z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12,1994 r 

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz  

metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, póz, 48) 



 Strona 19 
Specyfikacja Techniczna na opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robot instalacji wod-kan, c.o. technologii źródła ciepła 

z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, wentylacji mechanicznej  WOSP Zakrzów , gm. Polska Cerekiew  

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna 

 

CPV  45331100-7 

 

Instalowanie centralnego ogrzewania wraz z kotłowniami i innymi 

źródłami zasilania w ciepło 

Ciepłej wody użytkowej  

Instalacji wodociągowej 

Instalacji kanalizacyjnej  

 

1. WSTĘP 
1.1. 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

projektu wykonawczego i odbioru robót w zakresie technologii źródła ciepła  z 
zastosowaniem odnawialnych  źródeł energii, kotłowni opalanej gazem ciekłym 
montażu instalacji c.o. , c.w.u. i wod – kan, gazowej  przykanalików kanalizacji 
sanitarnej,  sieci gazowej od zbiorników na gaz ciekły do kotłowni wbudowanych 
wraz z fundamentem pod zbiorniki i ich ogrodzeniem - przewidzianych do 

wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie  

Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego  z funkcją Ośrodka 

Przygotowań Olimpijskich w Jeździectwie w miejscowości Zakrzów gm. Polska 

Cerekiew działka nr 366/14.   

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt 1.1. w trybie negocjacji. Wszelkie kwestie materiałowo- 

techniczne związane z opracowaniem projektu wykonawczego  i realizacją robót zostaną 

ustalone w trakcie negocjacji . 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

opracowanie projektu wykonawczego, wykonanie nowej instalacji technologii źródła 
ciepła  z zastosowaniem odnawialnych  źródeł energii,  montażu instalacji c.o. , c.w.u. i 
wod – kan, gazowej,  przykanalików kanalizacji sanitarnej, przyłączy wody od sieci 
głównej na terenie ośrodka do budynków, montaż stacji hydroforowej,  sieci gazowej od 
zbiorników na gaz ciekły do kotłowni wbudowanych wraz z fundamentem pod zbiorniki 
i ich ogrodzeniem  Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
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wymienionych robót: 

- montaż rurociągów,                                                                                                                    

- montaż instalacji technologicznej źródła ciepła z zastosowaniem odnawialnych źródeł         

energii ( pompy ciepła, odwierty pionowe , odzysk ciepła z ujęć wody w ilości ok. 500 m
3
/d) 

- montaż armatury, 

- montaż urządzeń grzejnych oraz ogrzewania podłogowego, 

- montaż urządzeń sanitarnych, 

- montaż podejść kanalizacyjnych,                                                                                                

- montaż przykanalików kanalizacji sanitarnej,       

- montaż instalacji  i sieci gazu płynnego dla zasilania kotłowni wraz z fundamentem pod 

zbiorniki i ich ogrodzeniem- montaż przyłączy wody. 

- montaż instalacji zraszania podłoża w rozprężalni A1-29  i zewnętrznej hali treningowej -    

    zraszanie górne 

- montaż rurociągów wodnych ,                                                                                                     

- montaż stacji hydroforowej,                                                                                                        

-  montaż technologii kuchni,                                                                                                       

- montaż wewnętrznej instalacji hydrantowej 

- badania instalacji, 

- wykonanie izolacji termicznej, 

- regulacja działania instalacji. 

Proponowany sposób ogrzewania poszczególnych pomieszczeń wraz z źródłem ciepła 

 

Obiekt nr 1  
              Budynek administracyjno - socjalny obsługi zawodów 
              Osie : A’ - A”/19 - 28  

 

              Źródło energii cieplnej: 

Pompa ciepła pobierająca energię z wody wodociągowej  

 

 

              Obiekt nr 2 
              Stajnia dla koni nr 1 (A1-01) 
              Osie : A - C/3 - 19  

 

              Czasowe dogrzewanie przez aparaty grzewczo-wentylacyjne, pracujące na powietrzu  

              obiegowym.  

 

              Źródło energii cieplnej: 

              Kotłownia gazowa. 

 

 

              Obiekt nr 3 
              Stajnia dla koni nr 2 (A1-26) 
              Osie : C - G/10 - 13  
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              Czasowe dogrzewanie przez aparaty grzewczo-wentylacyjne, pracujące na powietrzu  

              obiegowym.  

 

              Źródło energii cieplnej: 

              Kotłownia gazowa.  

 

 

              Obiekt nr 4 
              Pomieszczenia w obrębie zespołu stajenno - magazynowego  
              Osie : A - C/1 - 3  

                        C - H/1 - 10  

 

              Zapotrzebowanie mocy dla potrzeb ogrzewania - QG: 

 

Nr                  Pomieszczenie           QG (W) 
  A1-07 Magazyn siodeł + siodlarnia   

  A1-08 Pomieszczenie czyszczenia 

koni  

 

  A1-

08a 

Pomieszczenie suszenia 

koni  

  A1-

08b 

Pomieszczenia mycia koni  

  A1-14 Kwarantanna koni chorych  

  A1-16 Sklep jeździecki  

  A1-17 Warsztat podręczny   

  A1-19 Magazyn sklepu   

  A1-20 Szatnia mężczyzn   

  A1-

20a 

WC męski   

  A1-21 Salka gimnastyki 

korekcyjnej  

 

  A1-23 WC damski   

  A1-24 Szatnia kobiet  

  A1-28 Hydrofornia   

A1-(30-

25)  

Sanitariaty przy hali 

treningowej A1-29 

 

-                             Σ  
 

 

                                                                               -1- 

              Zapotrzebowanie mocy dla potrzeb wentylacji - Qw: 

 

Nr                  Pomieszczenie     V 
(m3/h) 

   tw 
(0C) 

QW (W) 

  A1-07 Magazyn siodeł + siodlarnia        

600,0 

      16  

  A1-08 Pomieszczenie czyszczenia 

koni  
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  A1-

08a 

Pomieszczenie suszenia 

koni  

300,0       20 

  A1-

08b 

Pomieszczenia mycia koni  

  A1-14 Kwarantanna koni chorych       

300,0 

      16  

  A1-16 Sklep jeździecki       

300,0 

      20  

  A1-17 Warsztat podręczny        

200,0 

      20  

  A1-19 Magazyn sklepu        

600,0 

      16  

  A1-20 Szatnia mężczyzn        

390,0 

      20  

  A1-

20a 

WC męski        

150,0 

      20  

  A1-21 Salka gimnastyki 

korekcyjnej  

      

500,0 

      20  

  A1-23 WC damski        

150,0 

      20  

  A1-24 Szatnia kobiet       

240,0 

      20  

  A1-28 Hydrofornia          -        -      - 

A1-(30-

25)  

Sanitariaty przy hali 

treningowej A1-29 

 

1 000,0   

       -                             Σ    
 

 
 

Łączne zapotrzebowanie mocy grzewczej dla potrzeb: 
- ogrzewania 
                                                                                                   - wentylacji  
              Źródło energii grzewczej - pompy ciepła: 
 

Obiekt nr 1 : Budynek obsługi zawodów           57,93 kW 

Obiekt nr 4 : Pomieszczenia w obrębie zespołu  
                     stajenno - magazynowego  

         58,31 kW 

Łączne zapotrzebowanie mocy grzewczej         116,24 kW 
 
ΣQU = 116,24 kW  
 
              Źródło energii grzewczej - energia elektryczna: 
ΣQU = 6,91 kW 
 
              Źródło energii grzewczej - pompy ciepła:116,24 kW 
 
 
              Źródło energii grzewczej - energia elektryczna:6,91 kW 
 

 

WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI W OBIEKTACH NR: 1 i 4 
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Źródło energii : pompy ciepła.  

              Centrale wentylacyjne wyposażone w nagrzewnice wodne, zasilane przez pompy  

Ciepła, z układami odzysku ciepła z powietrza wywiewanego.  

Wyjątkiem może być instalacja wentylacji sanitariatów przy hali treningowej, gdzie  

              może być zamontowana centralka z nagrzewnicą elektryczną. 
 

Centrale wentylacyjne wyposażone być muszą w chłodnice powietrza nawiewanego,  

              zasilane przez pompy ciepła. 

 
              Inwestor dysponuje własnym ujęciem wody, o wydajności:  

              Vh = 500,0 m
3
/d = 20,83 m

3
/h  

 

              WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI W OBIEKTACH NR: 2 i 3 
 

              W stajniach zamontowane być mogą aparaty grzewcze pracujące na powietrzu  

              obiegowym, załączane okresowo, przy niskich spadkach temperatury, 

              Źródło energii cieplnej : kotłownia gazowa.  

 

Obiekt nr 2a 
              Hala treningowa (A1-29)  
              Osie : H - J/1 - 19  

 

              Wymagana temperatura w obiekcie:  

              tw = + 5
0
C  

 

              Źródło energii cieplnej: 

              Kocioł gazowy.  

 

              WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI W OBIEKCIE NR 2a 
 

              W hali terningowej – rozprężalni utrzymywana być musi temperatura wewnętrzna: 

+ 50C.  
Źródło energii cieplnej : kotłownia gazowa.  

 

Obiekt nr 5 
              Hala wielofunkcyjna (B1-01)  -  ogrzewanie podłogowe 
Osie : K - S/1 - 18  

 

              W obiekcie podczas organizacji imprez utrzymywana być musi temperatura  

              wewnętrzna:  

              tw = + 20
0
C.  

              W pozostałym okresie czasu utrzymywana być musi temperatura dyżurna: 

              tw + 12
0
C  

              Maksymalna ilość osób przebywających w obiekcie podczas imprez:  
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              n = 650 osób 

 

              Wymiana powietrza przez wentylację mechaniczną: 
              V1 os. = 30,0 m

3
/h x os. 

 

Wykorzystanie obiektu : 12 godz./dzień. 
 
Źródło instalacji grzewczej hali: 

              Pompa ciepła. 

 

Źródło ciepła dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej: 

              Kotłownia gazowa. 

 

              Źródło energii ziębniczej dla chłodnicy centrali wentylacyjnej: 

              Instalacja pompy ciepła.  

 

              Centrala wentylacyjna wyposażona być musi w układ odzysku ciepła z powietrza  

              wywiewanego, oraz w chłodnicę powietrza nawiewanego, zasilaną przez instalację 
pomp ciepła.  

 

              Obiekty: 
 
              Nr 5 
              Budynek basenowy  -ogrzewanie podłogowe 
Osie : K - S/18 - 19g  

 

Łącznik między:  
- budynkiem basenowym  
           - a budynkiem socjalno - konferencyjnym (hotelem)  - ogrzewanie podłogowe 
         Osie : S - T/17 - 19g  

 

Obiekt nr 5 
              Budynek socjalno - konferencyjny (hotel- ogrzewanie grzejnikowe) 
Osie : T - Z1/17 - 19e   

 

              WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI W OBIEKCIE NR: 5 
 

Instalacja grzewcza obiektu może być zasilana: 

            - częściowo przez pompy ciepła;  

            - a częściowo przez kotłownię gazową.  
 

              W hali basenowej zamontować należy centralę basenową, wyposażoną wewnętrzną 
              pompę ciepła.  

 

              W pozostałych pomieszczeniach w/obiektów zapewnić należy wentylację  
mechaniczną. 
              Centrale wentylacyjne wyposażone być muszą w układy odzysku ciepła z powietrza  

              wywiewanego.  

 

              Centrale wentylacyjne wyposażone być muszą w chłodnice powietrza nawiewanego, 
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              zasilane przez instalację pomp ciepła.  

 

              Łączne zestawienie zapotrzebowania mocy grzewczej przez  
Ośrodek dla wszystkich obiektów -  wynosi  ~`760,0 kW 
 
 
Dla potrzeb ogrzewania ~`440,0kW, 
Dla potrzeb wentylacji ~`320,0 kW 
 
              Łączna moc pomp ciepła: 

ΣQPC = ~ 262,00 kW 
 

              Łączna moc kotłowni: 

ΣQK = ~ 498,00 kW 

 

              Udział procentowy mocy pomp ciepła w ogólnej mocy 
źródeł ciepła:    nPC = 262,00 kW : 760,00 kW = 34,0%  
 

UWAGA! WYMAGA SIEĄ ABY WSZYSCY OFERENCI W OFERCIE 
PRZEDSTAWILI OBLICZENIA ZAPOTZEBOWANIA CIEPŁA DLA 
POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ W ZAKRESIE OGRZEWANIA 
,WENTYLACJI ORAZ CHŁODU A TAKŻE  ŁĄCZNY BILANS DLA 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW I SYSTEMÓW  .  

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ WYKAZ PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I 
MATERIAŁÓW WRAZ Z OKREŚLENIEM ICH PARAMETRÓW 
TECHNICZNYCH I PRODUCENTA. 

 
1.4. Ogólne wymagania 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 

5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 

1988. 

- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów - w przypadku niemożliwości ich pozyskania przez inne materiały lub elementy o 

zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 

użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 

dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”, Polskimi Normami zharmonizowanymi PN-EN, oraz innymi przepisami 

dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2. MATERIAŁY 
        Do wykonania wykonanie nowej instalacji technologii źródła ciepła  z 
zastosowaniem odnawialnych  źródeł energii,  montażu instalacji c.o. , c.w.u. i wod – 
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kan. przykanalików kanalizacji sanitarnej, przyłączy wody od sieci głównej na terenie 
ośrodka do budynków, montaż stacji hydroforowej,  sieci gazowej od zbiorników na gaz 
ciekły do kotłowni wbudowanych wraz z fundamentem pod zbiorniki i ich ogrodzeniem 
mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych . 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne  deklaracje 

zgodności, polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać normom zharmonizowanym PN-EN 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 
- Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z założeniami projektu 

- Przewody zasilające instalacji wodociągowej  poziome i pionowe wykonać z rur PP oraz rur 

stalowych ocynkowanych ( instalacja p.poż instalacja do poideł w stajniach) . 

– przewody prowadzić zgodnie z  częścią rysunkową. 
- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

 

2.2. Grzejniki 
- Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki zgodne z projektem lub 

zamienne o odpowiedniej mocy grzewczej. 

 

2.3. Armatura 
Przy grzejnikach stosować zawory grzejnikowe i zawory odcinające powrotne, zaś na 

podejściach pod piony pionach zawory odcinające, w najniższych punktach instalacji zawory 

spustowe. 

Instalacja wod.-kan. ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę 
wypływową o podwyższonym standardzie. 

 

2.4. Izolacja termiczna 
- Izolację ciepłochronną rurociągów instalacji zarówno c.o. jak i wod.-kan.i c.w.u. należy 

wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej, pianki poliuretanowej, 

prefabrykowanych otulin w wełny mineralnej. 

- Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL. 

 

3. SPRZĘT 
- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 
- Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Grzejniki 
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Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 

grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być 
pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i 

zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i 

uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w 

warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 

powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i 

materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 

zamkniętych w pojemnikach. 

4.4. Izolacja termiczna 
- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem. 

- Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych 

na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

- Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 

i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 

normach przedmiotowych. 

4.5. Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się krytymi 

środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.  

Transport agregatu powinien odbywać się krytymi środkami,  zabezpieczony przed 

przesuwaniem się i wstrząsami  na samochodach  - w odpowiednich opakowaniach. 

Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach 

zamkniętych w pojemnikach. 

 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Montaż rurociągów 
- Rurociągi instalacji c.o. łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi  zeszyt 

6:”Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania". 

- Rurociągi instalacji wodociągowej , c.c.w.u. wykonanej PP i rur stalowych ocynkowanych. 

Wg: II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 

- Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 

elementy zaprawy betonowej i muru). 

- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać, 
Kolejność wykonywania robót 

-  wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

-  wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

-  założenie tulei ochronnych, 

-  ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 



 Strona 28 
Specyfikacja Techniczna na opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robot instalacji wod-kan, c.o. technologii źródła ciepła 

z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, wentylacji mechanicznej  WOSP Zakrzów , gm. Polska Cerekiew  

-  wykonanie połączeń. 
- Rurociągi poziome instalacji co. należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 

0,3% w kierunku odwodnienia, a gałązki grzejnikowe ze spadkiem 2%. Poziome odcinki 

muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i 

odwodnienie całego pionu. 

-W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

- Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 

możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od 

grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 

pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

- Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą 
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na 

każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do 

rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek, wykonanych tak, aby możliwa była 

kompensacja wydłużeń przewodów. 

- Przewody rozprowadzające instalacji wod.-kan. (piony centralnego ogrzewania) należy 

mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych. 

Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych w instalacji wod.- kan.: 

Materiał 

  

Średnica nominalna 

rury 

Przewód montowany 

Pionowo
*
 inaczej 

m m 
l 2 3 4 

stal węglowa zwykła ocynkowana;  

  

DN 10 do DN 20 2,0 1,5 

DN 25 2,9 2,2 

DN 32 3,4 2,6 

DN 40 3,9 3,0 

DN 50 4,6 3,5 

DN 65 4,9 3,8 
DN 80 5,2 4,0 

DN 100 5,9 4,5 
* Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

  

5.2. Montaż grzejników 
- Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do 

powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna 

wynosić, co najmniej 110 mm. 

 Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

- zawieszenie grzejnika, 

- podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

- Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 

ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by 

go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, 

grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie 

było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
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- Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i 

skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są 
działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

5.3. Montaż armatury i osprzętu 
- Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z 

zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 

pasty miniowej. 

Kolejność wykonywania robót: 

-  sprawdzenie działania zaworu, 

- wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 

-  skręcenie połączenia. 

- Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 

by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez 

oś przewodu. 

- Zawory gałązkach należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla 

obsługi, konserwacji i kontroli. 

- Zawory na pionach należy umieszczać w miejscach widocznych, a jeśli nie ma takiej 

możliwości bo przewody zostały obudowane , wówczas należy zamontować kratki rewizyjne 

na wysokości podejść i zaworów podpionowych) oraz łatwo dostępnych dla obsługi, 

konserwacji i kontroli. 

- Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie 

miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, 

montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem 

odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy. 

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

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

- Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 

część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania 

należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 .Woda w 

instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem 

inhibitorów korozji . 

-  Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
- Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

- Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 

zewnętrznej powyżej 0°C. 

- Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 

barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 
10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz 

nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i 
nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 

- Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 

odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 

punkcie instalacji. 

- Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 

stwierdzono przecieków ani roszenia. 
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- Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

- Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyższych w miarę możliwości parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. 

- Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona, co najmniej 72-godzinną pracą 
instalacji. 

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

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokołem odbioru. 

- Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 

styków elementów warstwy dolnej. 

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

- Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 

technicznej więcej niż o -5 do +10 mm. 

Założenia do montażu izolacji. 

      Zgodnie z częścią rysunkową na rurociągach rozprowadzających w instalacji c.o. należy 

wykonać izolację termiczną.  Rurociągi zaizolować otulinami z pianki polietylenowej  w 

osłonie PCV.                                                                                      

      Grubość izolacji termicznej przyjęto zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02421 oraz 

warunkami  BHP. 

Powierzchnie zewnętrzne o ile są zatłuszczone, zaolejone lub pokryte smarem należy 

oczyścić przy użyciu acetonu lub benzyny. Tak oczyszczone powierzchnie dwukrotnie 

pomalować farbą antykorozyjną termoodporną. 
Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy: 

- uciąć otulinę izolacyjną , przyłożyć ja do rury, a złącza i spoiny skleić klejem zalecanym 

przed producenta danej izolacji, 

- jeżeli rura przechodzi przez ścianę, powinna zostać uprzednio zaizolowana na całej długości 

otworu w ścianie, 

- otuliny izolacyjne najlepiej jest ciąć używając szablonu kątowego i ostrego noża, 

- otwory na mocowania podtrzymujące należy wykonać używając tulejki o tej samej średnicy 

, co rura mocująca, 

-w wypadku izolowania kolanek o średnicy do 48 mm, najpierw należy skleić brzegi izolacji 

na prostym odcinku rury, a potem przeciąć otulinę przez kolanko, 

- przy izolowaniu kolanek o średnicy większej niż 48mm , należy wykonać segmentowe 

kolano izolacyjne używając szablonu kątowego. Innym rozwiązaniem jest użycie do tego celu 

płyt izolacyjnych. 

5.6 Wykonanie robót obejmuje również: 

1. dostawę wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji, 

2. zainstalowanie (montaż) materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie 

wykonawczym, 

3. podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania 

i automatycznej regulacji,  

4. wykonanie izolacji przewodów na ssaniu do central wentylacyjnych, 
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5. przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich 

wyników (protokóły odbiorów), 

6. przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do 

osiągnięcia wymaganych parametrów pracy), 

7. wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie 

protokołów Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, 
temperatur, wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych), 

8. przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora , 

9. dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych 

materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie 

posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia 

o akceptację innego materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub 

atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być 
równoważne z zastosowanymi w projekcie pod względem technicznym, jakościowym, 

estetycznym oraz kosztowym. 

10. odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 

11. wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne 

niewymagające dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie 

i uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych 

przez ściany pożarowe, przejść przez fundamenty, etc.). 

12. jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych 

otworów (przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie konstrukcji 

wsporczych pod urządzenia i instalacje, a w szczególności  konstrukcji pod centrale 

wentylacyjne, nagrzewnice i inne urządzenia mechaniczne zlokalizowane w po-

mieszczeniach, opartych na głównej konstrukcji budynku, wraz z obróbką 
i uszczelnieniem wszelkich przejść instalacji elementów konstrukcyjnych przez 

ścianę, etc. Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym 

oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych, 

13. wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku i strefy 

pożarowe zgodnie ze dopuszczonymi do stosowania rozwiązaniami oraz sztuką 
budowlaną, 

14. wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń 
przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także certyfikatami 

zgodności lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami 

wykonywania tego typu przejść  
15. zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku 

z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia 

pożarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w 

odpowiednich projektach branżowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót 

innej branży (np. robót ogólnobudowlanych), 

16. przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi 

odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie, 

17. opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych 

urządzeń wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, 

18. opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla 

opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu, 

19. zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób 

trwały i oprawionych, schematów wszystkich instalacji oraz opisanie 
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i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urządzeń, głównej armatury, 

osprzętu kanałów wentylacyjnych (przepustnice, ) oraz oznaczenie przewodów 

wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry, etc.) 

przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu 

w przewodach, 

20. przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców 

(producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części 

zamiennych, 

21. wykonanie rysunku instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji 

sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, 

uruchomienie instalacji, korekta parametrów programu na podstawie pomiarów 

działającej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrów pracy, 

22. gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich 

elementów w całym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej 

producentów urządzeń, 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 
- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji technologii źródła ciepła  z 

zastosowaniem odnawialnych  źródeł energii,  montażu instalacji c.o. , c.w.u. i wod – Kan, 

przykanalików kanalizacji sanitarnej,   powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 

robót zgodnie z wymaganiami PN-EN  i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. 

- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 

należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badanie ponownie. 

 

7.    ODBIÓR ROBÓT 
- Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy 

dokonać zgodnie z .”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz norm PN-64/B-10400. 

- Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących  

   robót: 

-  przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary  

    otworów), 

- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

- bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z  kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

- Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 

oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

-   Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

-   Dziennik budowy, 

-  dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
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dostawców materiałów), 

-   protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

-   protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-  zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

-   protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 

-   protokoły badań szczelności instalacji. 

 

8.    OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne"  

 

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

ogólne"  

 

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

Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, 

Warszawa 2001. 

- PN-64/B-10400 .Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze*. 

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

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

Wymagania i badania. 

- PN-EN 442-1:1999 .Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 .Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1). 

- PN-B-02421:2000 .Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

- PN- 93/C-04607 .Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczą¬ce 

jakości wody. 

- ”Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania" COBRTI 

INSTAL zeszyt 6 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106100 poz. 1126, Nr 109100 

poz. 1157, Nr 120100 poz. 1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085, Nr 110101 poz. 

1190, Nr 115101 poz. 1229, Nr 129101 poz. 1439) 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844) 

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

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 

690, Nr 33/03 poz. 270) 

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 

PN-IS07-1:1995Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-84/B-01701 Instalacje   wewnętrzne   wodociągowe   i   kanalizacyjne. Oznaczenia na 
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rysunkach 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  

PN-B-01706:1992/Azl:1999  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

PN-81/B-l 0700.00 Instalacje   wewnętrzne   wodociągowe   i   kanalizacyjne. Wymagania i 

badania. przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-8 l/B-10700.02 Instalacje   wewnętrzne   wodociągowe   i   kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne  

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

przesyłanych czynników. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

CPV  45331210-1 

Instalowanie wentylacji mechanicznej 

 

1. Wstęp 

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji podstawowej 

Szczegółowa „Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót” obejmuje wymagania 

dotyczące realizacji podłączenia centrali wentylacyjnej i klimatyzacyjnej przewidzianych do 

wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie Wielofunkcyjnego Ośrodka 

Sportowo- Rekreacyjnego  z funkcją Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w 

Jeździectwie w miejscowości Zakrzów gm. Polska Cerekiew działka nr 366/14. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją  techniczną 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt 1.1. w trybie negocjacji. Wszelkie kwestie materiałowo- 

techniczne związane z opracowaniem projektu wykonawczego zostaną ustalone w trakcie 

negocjacji  

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie instalacji wentylacji 

mechanicznej i  w budynkach przewiązki z węzłami sanitarnymi i pomieszczeniami obsługi 
zawodów, zaplecza socjalnego dla zawodników wraz z salą konferencyjna i basenem. 

 

 

Zakres opracowania obejmuje: 

• Opracowanie projektu wykonawczego 

• wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z funkcją schładzania powietrza wg. 

Projektu wykonawczego 

• podłączenie urządzeń po stronie elektrycznej i automatyki z uruchomieniem i 

dokonaniem pomiarów badania skuteczności działania wentylacji. 

             Obiekt nr 1  
              Budynek administracyjno - socjalny obsługi zawodów 
        Osie : A’ - A”/19 – 28 

 

Obiekt nr 4 
              Pomieszczenia w obrębie zespołu stajenno - magazynowego  
Osie : A - C/1 - 3  
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                  C - H/1 - 10  

 

              Zapotrzebowanie mocy dla potrzeb wentylacji - Qw: 

 

Nr                  Pomieszczenie     V 
(m3/h) 

   tw 
(0C) 

QW (W) 

  A1-07 Magazyn siodeł + siodlarnia        

600,0 

      16      

3 733,0 

  A1-08 Pomieszczenie czyszczenia 

koni  

 

      

300,0 

 

      20 

 

     

2 074,0   A1-

08a 

Pomieszczenie suszenia 

koni  

  A1-

08b 

Pomieszczenia mycia koni  

  A1-14 Kwarantanna koni chorych       

300,0 

      16      

1 867,0 

  A1-16 Sklep jeździecki       

300,0 

      20   

2 074,0 

  A1-17 Warsztat podręczny        

200,0 

      20      1 

383,0 

  A1-19 Magazyn sklepu        

600,0 

      16   

3 733,0 

  A1-20 Szatnia mężczyzn        

390,0 

      20      

2 696,0 

  A1-

20a 

WC męski        

150,0 

      20      

1 037,0 

  A1-21 Salka gimnastyki 

korekcyjnej  

      

500,0 

      20      3 

457,0 

  A1-23 WC damski        

150,0 

      20   

1 037,0 

  A1-24 Szatnia kobiet       

240,0 

      20      

1 659,0 

  A1-28 Hydrofornia          -        -      - 

A1-(30-

25)  

Sanitariaty przy hali 

treningowej A1-29 

1 000,0       6 

913,0 

       -                             Σ        
6 913,0 
+ 
24 750,0 

 

 

              WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI W OBIEKTACH NR: 1 i 4 
 

Źródło energii : pompy ciepła.  

              Centrale wentylacyjne wyposażone w nagrzewnice wodne, zasilane przez pompy   

               ciepła, z układami odzysku ciepła z powietrza wywiewanego.  

              Wyjątkiem może być instalacja wentylacji sanitariatów przy hali treningowej,   

               gdzie może być zamontowana centralka z nagrzewnicą elektryczną. 
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              Centrale wentylacyjne wyposażone być muszą w chłodnice powietrza  

nawiewanego,  zasilane przez pompy ciepła. 

 

Obiekt nr 5 
              Hala wielofunkcyjna (B1-01) 
              Osie : K - S/1 - 18  

 

              W obiekcie podczas organizacji imprez utrzymywana być musi temperatura  

wewnętrzna:  

              tw = + 20
0
C.  

              W pozostałym okresie czasu utrzymywana być musi temperatura dyżurna: 

tw + 12
0
C  

              Maksymalna ilość osób przebywających w obiekcie podczas imprez:  

n = 650 osób 

 

              Wymiana powietrza przez wentylację mechaniczną: 
V1 os. = 30,0 m

3
/h x os. 

 

              Wykorzystanie obiektu : w weekendy, 12 godz./dzień.  
 

              Źródło ciepła dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej: 

Kotłownia gazowa. 

 

              Źródło energii ziębniczej dla chłodnicy centrali wentylacyjnej: 

      Instalacja pompy ciepła.  

 

              Centrala wentylacyjna wyposażona być musi w układ odzysku ciepła z powietrza  

              wywiewanego, oraz w chłodnicę powietrza nawiewanego, zasilaną przez  

                 instalacje pomp ciepła.  

 

              Obiekty: 
              Budynek basenowy  
         Osie : K - S/18 - 19g  

 

              Łącznik między:  
           - budynkiem basenowym  
           - a budynkiem socjalno - konferencyjnym (hotelem)  
Osie : S - T/17 - 19g  

 

              Zapotrzebowanie mocy dla potrzeb wentylacji mechanicznej: 

 

Moc grzewcza nagrzewnicy centrali 

basenowej  

40,40 kW  

Moc grzewcza dla potrzeb zasilania 

nagrzewnic  

central wentylacyjnych 

         55,38 

kW 

                                       Σ          95,78 
kW 

 
              Budynek socjalno - konferencyjny (hotel)  
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       Osie : T - Z1/17 - 19e   

 

              Zapotrzebowanie mocy dla potrzeb wentylacji mechanicznej: 

 

Moc grzewcza dla potrzeb instalacji 

wentylacji mechanicznej 

34,37 kW  

 

              Łączne zapotrzebowanie mocy grzewczej przez: 
- Obiekt   : Budynek basenowy 
            - Obiekt    : Łącznik między basenem a hotelem  
- Obiekt  : Budynek hotelowy 
 

 
  
Nr 

         Obiekt  Ogrzewanie 
(kW) 

   Wentylacja 
(kW) 

   8 Budynek 

basenowy  

           64,58             95,78 

 

   9 Łącznik             18,87 

  

10 

Budynek 

hotelowy  

           40,81             34,37 

   -                 Σ          124,26           130,15 
                           254,41  

 

 

              WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI W OBIEKTACH NR: 5 
             Instalacja wentylacji mechanicznej obiektu  powinna  być zasilana: 

- przez kotłownię gazową.  
 

  W hali basenowej zamontować należy centralę basenową, wyposażoną wewnętrzną 
pompę ciepła.  

 

 W pozostałych pomieszczeniach w/obiektów zapewnić należy wentylację mechaniczną. 
 

Centrale wentylacyjne wyposażone być muszą w układy odzysku ciepła z powietrza  

wywiewanego.  

 

Centrale wentylacyjne wyposażone być muszą w chłodnice powietrza nawiewanego, 

 zasilane przez instalację pomp ciepła.  

 

UWAGA! WYMAGA SIĘ  ABY WSZYSCY OFERENCI W OFERCIE 
PRZEDSTAWILI OBLICZENIA ZAPOTZEBOWANIA CIEPŁA DLA 
POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ W ZAKRESIE WENTYLACJI ORAZ 
CHŁODU A TAKŻE  ŁĄCZNY BILANS DLA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW I 
SYSTEMÓW  .  

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ WYKAZ PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I 
MATERIAŁÓW WRAZ Z OKREŚLENIEM ICH PARAMETRÓW  

TECHNICZNYCH I PRODUCENTA. 
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2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest w Projekcie Wykonawczym-Przetargowym do zachowania 

określonych materiałów, producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań projektowych 

uzgodnionych z Zamawiającymi  wyszczególnionych w ofercie. 

Centrale wentylacyjne montować na konstrukcji w miejscach ustalonych z projektantem . 

konstrukcji.  

Należy szczególnie dokładnie wypoziomować centrale wentylacyjne oraz ustawić 
kierunek wylotu i wlotu. 

Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami 

Polskich Norm wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz normami, 

dokumentami wskazanymi w  Projekcie Przetargowym, „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe , 

oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.  

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych 

certyfikatów zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 

wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia 

muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie 

podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia 

tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności 

tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz 

wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności lub 

atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym 

terminie. W przeciwnym wypadku, a także jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź 
wielkości zamawianego urządzenia (np. jeśli w momencie składania zamówienia 

wyspecyfikowane w Projekcie Wykonawczym-Przetargowym urządzenia nie są 
już produkowane), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) 

urządzenia. 

Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań 
w stosunku do Projektu Przetargowego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora 

i projektanta. Elementy, których typ (producent) nie zostały określone (np. rury stalowe, 

kanały wentylacyjne, materiały montażowe) muszą odpowiadać aktualnym wydaniom 

Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Jakość montażu elementów instalacji 

(przewody rurowe, kanały wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora. 

 

3. Sprzęt 
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót  instalacyjnych 

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby 

przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, 

których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero 

po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace 

montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp 

i p.poż. 

4. Transport 
Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
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Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas 

rozładunku elementów instalacji, takich jak: centrala wentylacyjna, nagrzewnice, należy 

zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie 

o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się transport 

ręczny. 

5. Wykonanie robót obejmuje: 

23. dostawę wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji, 

24. zainstalowanie (montaż) materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie 

wykonawczym, 

25. podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania 

i automatycznej regulacji,  

26. wykonanie izolacji przewodów na ssaniu do central wentylacyjnych, 

27. przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich 

wyników (protokóły odbiorów), 

28. przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do 

osiągnięcia wymaganych parametrów pracy), 

29. wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie 

protokołów Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, 
temperatur, wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych), 

30. przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora , 

31. dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych 

materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie 

posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia 

o akceptację innego materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub 

atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być 
równoważne z zastosowanymi w projekcie pod względem technicznym, jakościowym, 

estetycznym oraz kosztowym. 

32. odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 

33. wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne 

niewymagające dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie 

i uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych 

przez ściany pożarowe, przejść przez fundamenty, etc.). 

34. jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych 

otworów (przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie konstrukcji 

wsporczych pod urządzenia i instalacje, a w szczególności  konstrukcji pod centrale 

wentylacyjne, nagrzewnice i inne urządzenia mechaniczne zlokalizowane w po-

mieszczeniach, opartych na głównej konstrukcji budynku, wraz z obróbką 
i uszczelnieniem wszelkich przejść instalacji elementów konstrukcyjnych przez 

ścianę, etc. Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym 

oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych, 

35. wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku i strefy 

pożarowe zgodnie ze dopuszczonymi do stosowania rozwiązaniami oraz sztuką 
budowlaną, 

36. wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń 
przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także certyfikatami 

zgodności lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami 

wykonywania tego typu przejść  
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37. zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku 

z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia 

pożarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w 

odpowiednich projektach branżowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót 

innej branży (np. robót ogólnobudowlanych), 

38. przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi 

odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie, 

39. opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych 

urządzeń wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, 

40. opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla 

opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu, 

41. zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób 

trwały i oprawionych, schematów wszystkich instalacji oraz opisanie 

i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urządzeń, głównej armatury, 

osprzętu kanałów wentylacyjnych (przepustnice, ) oraz oznaczenie przewodów 

wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry, etc.) 

przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu 

w przewodach, 

42. przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców 

(producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części 

zamiennych, 

43. wykonanie rysunku instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji 

sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, 

uruchomienie instalacji, korekta parametrów programu na podstawie pomiarów 

działającej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrów pracy, 

44. gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich 

elementów w całym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej 

producentów urządzeń, 
 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

1. dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami, 

2. szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 
3. rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) przedstawiające 

rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie 

osprzętu (w szczególności elementów odcinających i regulacyjnych) a także aktualne 

wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.), 

4. schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami 

pomiarowymi (w szczególności wszystkimi przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi 

na kanałach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz 

projektowanymi i pomierzonymi przepływami czynników, 

5. listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów i przepustnic 

regulacyjnych), 

6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych 

elementów instalacji, 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 

zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. 

Wszelkie otwarte zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów 

wentylacyjnych) należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub 
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osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich 

zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 

Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy 

odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich 

uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio 

zabezpieczonym pomieszczeniu. 

Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do 

rodzaju przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów 

(należy zastosować odpowiednie przejścia instalacyjne). 

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób 

uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. 

Wszystkie urządzenia mechaniczne należy odseparować od budynku oraz od instalacji 

w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. 
Elementy instalacji wymagające obsługi należy w miarę możliwości lokalizować poza 

pomieszczeniami, w obszarach ogólnie dostępnych. 

Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco 

sprawdzać w naturze. 

Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi 

powłokami wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, 

podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką 
zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora 

(różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy 

zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, 

zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. Wytyczne określające, 

w których obszarach należy zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których 

elementach instalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane na etapie wykonywania 

instalacji. 

6. Kontrola jakości robót 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających 

zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa. 

Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących rodzajów robót: 

• Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy. 

• Konstrukcje pod centralę wentylacyjną i kanały 

• Konstrukcja czerpnio-wyrzutni. 

• Konstrukcje pod obudowę karton gips. 

7. Odbiór robót instalacyjnych 

Odbiory robót 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu 

stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do 

eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia 

inwestora o gotowości instalacji do odbioru powiadamiając go pisemnie. Przedmiotem 

odbioru są te instalacje wentylacji, które były wykonywane i uruchamiane przez 

wykonawcę robót.  

Odbiór  częściowy 

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być 
wykonane przed zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z  projektem, 
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• użycie właściwych materiałów, 

• Wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Sprawdzenie gotowości do eksploatacji wykonanych instalacji wentylacji 
mechanicznej na etapie ich odbioru należy przeprowadzić w oparciu o normę 
PN-EN 12599 – badania pomiarowe o dużym zakresie. 

 
Odbiór  końcowy 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać 
komisyjnego odbioru końcowego. 

• W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele 

inwestora i użytkownika;  

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

• Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami 

dokonywanymi w  trakcie budowy, 

• protokoły wykonanych prób i  badań, 
• świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w  

budownictwie, 

• Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w  

instalacjach. 

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu 

z inwestorem przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego 

następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych 

instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy 

sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac 

z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi 

oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby 

prowadzące budowę. 
Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność 
wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia 

personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

 

8. Rozliczenie robót 
Szczegółowe wymagania rozliczenia robót 

Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty 

koniecznych informacji odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu. 

Obowiązkiem oferenta jest złożenie ryczałtowej oferty uwzględniającej wszelkie dostawy 

i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposób, aby spełniały wymagania 

inwestora i reprezentowały wymagany standard. Oferent jest zobowiązany do 

uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych 

w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. 

W wypadku jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z inwestorem. 

9. Przepisy związane 

Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian):  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 

75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 

wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do 

obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. 

w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 
wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności 

(Dz.U.98.55-362) 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI 

Instal – zeszyt 5 

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

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 

i użyteczności publicznej. Wymagania. 

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

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku 

w pomieszczeniach. 

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

Inne normy: 

PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia robót 

Szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych 

Podstawę do wykonania instalacji mogą stanowić jedynie rysunek biura projektów, 

Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi 

w Projekcie Przetargowym Inwestora. Przed rozpoczęciem robót Rysunki Wykonawcze 

muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora. 

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji 

wymienionych w Projekcie Przetargowym oraz prac związanych z ich realizacją, zgodnie 

z aktualnymi wydaniami obowiązujących lub wskazanych w przekazanych wykonawcy 

dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuką 
budowlaną. 
Instalacje należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania 

zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy 

wykonywaniu instalacji należy przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać 
wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie 

wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie określenia niezbędnych prac i w 

żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych. 
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W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności 

dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do 

wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac 

towarzyszących (w tym  

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

zewnętrznego. 

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

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.  
 

 


