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WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest zbiór 
wymagań w zakresie wykonania instalacji sanitarnych związanych z planowaną inwestycją - 
obejmującą swym zakresem projekt remontu instalacji odciągu oparów technologicznych z 
wanien galwanicznych w budynku nr 35 WZL-1 S.a. Odział w Dęblinie. 
Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, 
sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych. 
 
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część 
Dokumentów Przetargowych i winna być wykorzystana przez Oferentów, biorących udział w 
postępowaniu o zlecenie i realizację robót związanych z remontem instalacji odciągu oparów 
technologicznych z  wanien galwanicznych w budynku nr 35 WZL-1 S.a. Odział w Dęblinie. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży sanitarnej, określony w Projekcie 
Wykonawczym i Przedmiarach Robót projektowanych instalacji w budynku nr 35 WZL-1 S.A. 
Odział w Dęblinie. Roboty których dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór nw. robót: 
 
-  instalacja wentylacji       KOD CPV: 45331210-1  
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z  Doku-
mentacją,  ST zawierającą wymagania  wykonania i  odbioru robót,  poleceniami Inspektora 
nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, 
„ Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd. 
COBRTI INSTAL 2002”. 

Odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o 
zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z projektem wykonawczym „ 
Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd. 
COBRTI  INSTAL 2002”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru, 
wyznaczonych przez Inwestora.  
 
2.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w ustalonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
 
2.2. Rysunki robocze. 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy 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. Zarządzający realizacją umowy 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. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je do Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
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Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby Zarządzający realizacją umowy 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; 

 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 zarządzający realizacją umowy 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. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 
3. MATERIAŁY 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w 
art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektów Wykonawczych i przedmiarów 
robót, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Do wykonania instalacji  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i  
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE 
lub deklarację zgodności odnoszącą się do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. 
Dopuszczalne jest do jednostkowego zastosowania w obiekcie wyrobu budowlanego 
wykonanego według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 
dla którego dostawca wydał oświadczenie wskazujące że zapewniono zgodność wyrobu z ta 
dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.  Wykonawca   uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do 
prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót instalacyjnych oraz Inspektora nadzoru – 
posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót elektrycznych) 
Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą 
lub aprobatą techniczną. 
Uwaga:  
Dopuszcza się stosowanie urządzeń zamiennych  o parametrach nie gorszych niż 
urządzenia projektowane, po wcześniejszej konsultacji z projektantem. 
3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

3.2.1. Odbiór materiałów 
Urządzenia dostarczane na budowę przez wykonawców powinny by dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, kart 
gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego. 
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Dostarczone na miejsce montażu urządzenia należy sprawdzi pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi 
oględziny stanu. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez 
dozór techniczny. 

3.2.2. Składowanie materiałów 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 
materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3.2.3. Inne wymagania 
Zastosowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą posiadać niezbędne badania i 
atesty wymagane normami i przepisami łącznie z próbą typu. Wszystkie urządzenia wykonane 
są fabrycznie przez wytwórcę urządzeń. Dostarczanie ich na budowę odbywa się w stanie 
zmontowanym, po dokonaniu prób pomontażowych i ich wstępnym uruchomieniu. 
 
4. SPRZĘT 
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla 
danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie 
kwalifikacje i staż pracy. Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia 
robót. 
Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem 
założeń ogólnych i szczegółowych. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez Inspektorów Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 
 
5. TRANSPORT 
Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu 
przeciętnej organizacji pracy. Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do 
transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z 
warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem podczas transportu. Materiały powinny być przechowywane w 
pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym 
umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inwestora środki transportu: 

 samochód skrzyniowy do 5 ton, 

 samochód dostawczy  

 ciągnik kołowy 29 – 37 kW, 

 przyczepa skrzyniowa 4,5 tony. 
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Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inwestora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Opis robót  
Zakres zadania obejmuje projekt remontu instalacji odciągu oparów technologicznych z 
wanien galwanicznych w budynku nr 35 WZL-1 S.a. Odział w Dęblinie, opis robót ujęto w 
opisie technicznym projektu. 
Wykonywanie robót w zakresie branży sanitarnej dotyczy: 

 Montaż instalacji wentylacji mechanicznej 

 Próby szczelności  instalacji wentylacyjnej; 

 Regulacja i rozruch instalacji wentylacji pomieszczeń  
 
6.2. Montaż instalacji wentylacyjnej   

KOD CPV: 45331210-1 INSTALOWANIE WENTYLACJI 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien 
być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie 
powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom 
norm PN-EN 1505[1] i PN-EN 1506. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z PCV chemoodpornego powinno odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z PCV 
chemoodpornego powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002 
Kanały i kształtki z PCV chemoodpornego w wykonaniu niskociśnieniowym lub 
średniociśnieniowym, przy zachowaniu klasy szczelności "A" wg. PN-B-76001. 

6.2.1. Montaż przewodów 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 
kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów 
z izolacją.  
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednią odporność na korozję w 
miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być 
odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między 
podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i 
wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływać na jej szczelność, 
właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 
wynikające z ciężarów: 

 przewodów; 

 materiału izolacyjnego; 

 elementów instalacji zamontowanych w sieci przewodów, np. przepustnic ,kratek itp.; 

 elementów składowych podpór lub podwieszeń; 

 osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 
czyszczenia lub konserwacji. 

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 
obciążenia. 
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Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z 
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % 
odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 
pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji 
budynku. 
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór 
lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 
Podpory i podwieszenia  w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być 
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
wibroizolatorów. 

6.2.2. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 
przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne 
powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i 
elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich 
oczyszczenia w inny sposób. 
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, 
jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 
Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak 
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć 
opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm 
perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. 
Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, 
które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. Nie 
dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach 
rewizyjnych. Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo 
otwierać. 
W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy 
stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku 
przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, 
 
W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o minimalnych 
wymiarach podanych w tablicy 1: 
Tablica 1 

Średnica 
przewodu 

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego 
w ściance przewodu 

mm mm 

d A B 

200≤d≤315 300 100 

315<d≤500 400 200 

>500 500 400 

 
W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny 
być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jeżeli jeden lub oba wymiary 
przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary otworu rewizyjnego 
określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była 
równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony. 
Tablica 2 
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Wymiar boku 
przewodu 

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego 
w ściance przewodu 

mm mm 

s A B 

<200 300 100 

200<s≤500 400 200 

>500 500 400 

 
W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia 
czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone w 
tablicach 1 i 2. 
Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem 
podwieszonym. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, 
zamontowanych w przewodach urządzeń: 

- przepustnice (z dwóch stron); 
- klapy pożarowe (z jednej strony); 
- wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 

Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być 
zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 ", a w przewodach 
poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m. 

6.2.3. Wentylatory wywiewne, chemoodporne 
Sposób zamocowania wentylatorów wywiewnych, chemoodpornych powinien zabezpieczać 
przed przenoszeniem  drgań na konstrukcje budynku (przez stosowanie  amortyzatorów 
sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 
elastycznych. 
Amortyzatory pod urządzeniem należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości 
wentylatora znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. 
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i 
kształtem otworów wentylatorów. 
Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mm. 
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt 
łącznika podczas pracy urządzenia napowietrzającego i jednocześnie aby drgania wentylatora 
nie były przenoszone na instalację. 
Podczas montażu wentylatora należy zapewnić: 

 odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi 
urządzenia napowietrzającego; 

 równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; 
Zasilenie urządzenia napowietrzającego powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z 
oznaczeniem) kierunek obrotów wentylatora. 

6.2.4. Ssawki wentylacyjne 
Ssawki wentylacyjne powinny być połączone w przewodem w sposób trwały i szczelny. 
Przewód łączący ssawki wentylacyjne z kanałami wentylacyjnymi należy prowadzić jak 
najkrótszą trasa , bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
Sposób mocowania elementów rozdziału powietrza powinien zapewnić dogodną ich obsługę, 
konserwację oraz wymianą jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody 
 
6.2.5. Przepustnice 
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykając, nastawiane ręcznie, powinny być 
wyposażone w elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym 
położeniu. Mechanizm napędu przepustnic nie powinien mieć nadmiernych luzów 
powodujących powstawanie drgań hałasu w czasie pracy instalacji. 
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej 
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. Szczelność obudowy przepustnic powinna 
odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
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7.1. Badania instalacji wentylacji. 
7.1.1. Badanie ogólne 

 Dostępności dla obsługi; 

 Stanu czystości urządzeń i systemu rozprowadzenia powietrza; 

 Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 

 Kompletności znakowania; 

 Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, 
powłok ogniochronnych itp.); 

 Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

 Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 
przenoszenia drgań; 

 Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
7.1.2. Badanie urządzeń wentylacyjnych 

 Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały podłączone w prawidłowy sposób; 

 Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 

 Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa); 

 Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

 Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 

 Sprawdzenie zamocowania silnika; 

 Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie: 

 Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
7.1.3. Kontrola działania 

 Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania 
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji 
zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 
7.1.4. Prace wstępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 

 Próbny ruch całej instalacji ; 

 Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych 
warunków eksploatacyjnych; 

 Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 

 Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku jeżeli to konieczne, 
ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników; 

 Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 

 Nastawienie układu regulacji  

 Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami 
projektowymi; 

 
8. OBMIAR ROBÓT 
Prowadzenie obmiarów Robót jest niezbędne tylko dla robót, które zgodnie z zapisami umowy 
rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do 
nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania Robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością ustaloną w uzgodnionym 
harmonogramie Robót budowlanych. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Jednostki obmiarów robót: 



str. 10 
 

 m (metr) - wykonanych i odebranych elementów liniowych,  

 kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych fragmentów na których kompletację składają 
się mniejsze części, 

 szt. (sztuk) – elementy policzalne, 

 r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych, 

 m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach 
powierzchni, 

 m3 (metr sześcienny) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach 
objętości, 

 m-g (motogodziny) - praca transportu, 

 inne jednostki, określone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym 
lub w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych 

W wycenie Robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, 
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i 
przepusty instalacyjne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki 
malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, 
kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, klapy 
przeciwpożarowe, atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie 
elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały 
eksploatacyjne oraz wszelkie inne materiały pomocnicze, zabiegi i czynności konieczne do 
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, wykonania, uruchomienia i poprawnego 
funkcjonowania poszczególnych Robót. 
Przy wycenie Robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą 
mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru. 
Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów 
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry i odpowiednią ilość poszczególnych 
części składowych. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów jest 
spełnienie wymagań postawionych poszczególnym elementom (zapewnienie standardów 
jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach, 
specyfikacjach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Dla robót wycenianych na podstawie ilości i cen jednostkowych wykonanych Robót, podstawą 
płatności są ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostki obmiarowe 
ustalone dla danych pozycji kosztorysu, przyjęte przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych, oraz ilości wykonanych robót, ustalone w książce obmiaru i potwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. 
Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest globalna wartość podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych dla danego zakresu 
rzeczowego. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na 
teren budowy i transportu technologicznego, z uwzględnieniem ewentualnych 
ubytków, strat i odpadów; 

 Wartość pracy sprzętu wraz z kosztem obsługi, kosztami jednorazowymi i narzutami; 

 Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 

 Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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