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1 Część ogólna. 

1.1 Nazwa zamówienia. 

Projekt w zakresie utworzenia pracowni cytostatyków w Wielospecjalistycznym Szpitalu 
Powiatowym im dr B. Hagera w Tarnowskich Górach. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem robót budowlano-instalacyjnych jest wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji 
mechanicznej w obiekcie.   
Zakres robót obejmuje: 

-roboty montażowe urządzeń wentylacyjnych: 
czerpni ściennej 
przepustnicy powietrza 
wentylatora kanałowego 
filtrów powietrza F3 i F7 
nagrzewnicy elektrycznej 
tłumików powietrza 
wentylatora wywiewnego dachowego 

-roboty montażowe kanałów wentylacyjnych i kształtek, zgodnie z wykazem elementów instalacji 
-montaż nawiewników z filtrem absolutnym 
-wykonanie izolacji termicznej 

1.4 Wyszczególnienie i opis robót towarzyszących. 

Wykonawca dokona kompletacji i dostawy wszystkich niezbędnych do wykonania instalacji 
urządzeń i materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób szczelności, regulacji i badań instalacji 

zgodnie z aktualnymi normami. Wykonawca przed złożeniem oferty na wykonanie 
przedmiotowego zadania powinien zapoznać się z projektem budowlano-wykonawczym ponieważ 
część wymagań co do materiałów i wykonania robót nie zawartych w przedmiarze oraz  
specyfikacji opisane są w tym projekcie.  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu powykonawczego instalacji, w przypadku 

wprowadzonych zmian, względem projektu budowlano-wykonawczego. Dokumentacja 
powykonawcza powinna zawierać opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną 
oraz rysunki z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

1.5 Informacje o terenie budowy. 

1.5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego oraz sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
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zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie 
prowadzonych robót, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do 
dziennika budowy, a w przypadku uznania przez niego za konieczne, również potwierdzone przez 
autora projektu. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach kontraktowych a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. Bez względu na wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji, na Wykonawcy ciąży 
przede wszystkim zobowiązanie rezultatu. 
Jeśliby w trakcie robót weszły w życie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek 

zmian. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym, w formie pisemnej, Jednostkę 
Projektową określając szczegółowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia. 

1.5.2 Teren budowy. 

Terenem budowy są remontowane pomieszczenia, zlokalizowane na parterze istniejącego 
budynku szpitala wielospecjalistycznego w Tarnowskich Górach. Budynek oraz teren przyległy 
stanowi własność Inwestora. 

1.5.3 Ochrona środowiska. 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 

1.5.4 Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Wszelkie prace należy wykonywać z zachowaniem przepisów B.H.P. Każdorazowo przed 
rozpoczęciem nowego zakresu robót należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe z zakresu 
B.H.P., uwzględniając specyfikę robót i zagrożenia. Należy obowiązkowo stosować odpowiedni 
sprzęt i środki ochrony zależnie od prowadzonych robót. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej , nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Wykonawca robót będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej, znajdujących się 
w przedmiotowym budynku. 
Inwestor zapewni Wykonawcy na terenie posesji pomieszczenia szatni dla pracowników oraz 

miejsce przechowywania narzędzi. 
Godziny pracy wykonawca uzgodni z Inwestorem. 
Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce składowania materiałów i urządzeń do wbudowania. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren składowania w/w materiałów. 
Transport materiałów i urządzeń może odbywać się w godzinach uzgodnionych z Inwestorem. W 

czasie transportu należy zabezpieczyć wydzielony teren w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
przechodzącym. 

1.6 Wspólny słownik zamówień. 

Nazwa i kod CPV robót objętych przedmiotem zamówienia: 
-45300 000 – 0  Roboty instalacyjne w budynkach 
-45320 000 – 6  Roboty izolacyjne 
-45321 000 – 3  Izolacja cieplna 
-45321 000 – 9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
-45331 000 – 6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
-45331 210 – 1  Instalowanie wentylacji 
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1.7 Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe są powszechnie znane i zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz literaturą 
techniczną. 

2 Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach 
wentylacyjnych.  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniem Kontraktu. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być zgodne z 
oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiałowych oraz muszą spełniać standardy określone w 
przytoczonych normach. Powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Decyzję o zatwierdzeniu materiału zamiennego podejmuje Inspektor Nadzoru, w przypadkach 

koniecznych, po konsultacji z projektantem. 
Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie 

możliwości ich zastosowania pod każdym względem (a więc: wymiarów, ciężaru, sposobu 
transportu i montażu, podłączeń, parametrów zasilania energetycznego, sterowania itp.) oraz 
ewentualne dostosowanie do materiału zamiennego rozwiązań związanych, przyjętych w innych 
opracowaniach. 
Zastosowane urządzenia, objęte w instalacjach odrębną gwarancją producenta, powinny mieć 

zapewniony serwis przed autoryzowany zakład. 

2.2 Składowanie materiałów, urządzeń, sprzętu na placu budowy. 

Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów nie wymagają 
opakowań i mogą być składowane w zadaszonych pomieszczeniach, z wyjątkiem kratek 
wentylacyjnych, które wymagają opakowań kartonowych, filtrów absolutnych, które dostarczane 
są oddzielnie i osobno pakowane oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, która wymaga 
opakowania skrzyniowego i składowania w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych. 

2.3 Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały na budowę należy dostarczyć wraz ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi i 
atestami. Dostarczane materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W przypadku 
stwierdzenia wad, przed wbudowaniem, należy poddać je badaniom określonym przez Nadzór 
techniczny. 

3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Sprzęt i maszyny niezbędne lub zalecane do wykonania robót budowlanych muszą być sprawne 
technicznie, nie powodujące zagrożenia dla życia lub zdrowia obsługujących. 
Należy używać narzędzi i sprzętu który zapewni odpowiednią jakość wykonanych robót.  
Przy wykonywaniu prac montażowych stosować narzędzia zalecane przez producentów materiałów  
i urządzeń oraz zgodnych z technologią wykonania. Sprzęt i maszyny muszą być zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru i Inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4 Wymagania dotyczące środków transportu. 

Dojazd do placu budowy odbywać się będzie drogą publiczną i drogą wewnętrzną. 
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W przedmiotowych robotach brak jest wymagań szczególnych co do transportu. Materiały mogą 
być przewożone dowolnymi środkami transportu. W czasie transportu materiał nie może ulec 
uszkodzeniu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych towarów. Wszystkie 
materiały muszą być transportowane zgodnie zaleceniami producenta.  

5 Wymagania dotyczące wykonania robót. 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wykonywanie instalacji powinno się odbywać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. 
Odstępstwa od dokumentacji, uzgodnione z projektantem, powinny być potwierdzone zapisem 
Nadzoru technicznego w dzienniku budowy, lub innym równorzędnym dokumentem. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z wymaganiami 

dotyczącymi prac montażowych, rozruchu, eksploatacji podanymi w projekcie wykonawczym, a 
także w opracowaniu COBRTI INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych.” 
Montaż instalacji należy powierzyć wykwalifikowanym instalatorom.  
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w specyfikacji 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robót i 

harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalacje. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 

zostanie przez Inspektora nadzoru.  

5.2 Przewody wentylacyjne. 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 
-blacha lub taśma stalowa ocynkowana 
-blacha lub taśma stalowa aluminiowa 
-blacha stalowa odporna na korozję lub kwasoodporna 
-inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi. 
Powierzchni przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 

jednorodny bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny 
mieć ubytków i pęknięć. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien 
odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudów 
powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. 
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom 

norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-46002. 

5.3 Montaż przewodów. 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary 

są o 50 – 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. 
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym 
materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody 
oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności 
ogniowej tych przegród. 
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne. Izolacje 

zewnętrzne powinny mieć odpowiednie zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi. 
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Zamocowania przewodów wg typowych rozwiązań, powinny uwzględniać obciążenia wynikające 
z ciężarów przewodów, materiału izolacyjnego, elementów instalacji nie zamocowanych 
niezależnie (przepustnic, tłumików itp.), osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie w 
czasie czyszczenia i konserwacji. 

5.4 Urządzenia wentylacyjne. 

Urządzenia winny spełniać wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Specyfikację oraz dane techniczne urządzeń wentylacyjnych podano w dokumentacji 

projektowej. 
Wentylatory powinny być mocowane w sposób zabezpieczający przed przenoszeniem ich drgań 

na konstrukcję budynku. 
Należy zapewnić dostęp do wszystkich urządzeń wymagających przeglądów i konserwacji tj. 

przepustnic, nagrzewnic i chłodnic, tłumików hałasu, filtrów, wentylatorów, urządzeń do 
odzyskiwania ciepła, urządzeń do automatycznej regulacji strumienia przepływu. 
Montaż urządzeń wentylacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5” COBRTI INSTAL. 

5.5 Zasady postępowania z wadami wykonywanych robót. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, lub 
zastosowane to na polecenie Menadżera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Menadżer może uznać wadę za  nie mającą zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  

6 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 
wyrobów i robót instalacyjnych. 

6.1 Zasady ogólne. 

Materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać aprobatę techniczną, certyfikaty zgodności i uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru. 
Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności 

przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokoły. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót. Wszystkie 

czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego odpowiedzialność. 
Podczas prób Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych 
zakłóceń, wymiany wszystkich uszkodzonych elementów instalacji, do usunięcia usterek 
związanych z wadliwymi jej elementami.  

6.2 Kontrola jakości materiałów. 

Wykonawca jest obowiązany do stałej i systematycznej kontroli, celem której jest sprawdzenie 
zgodności wykonanych czynności z dokumentacją techniczną i wymaganiami poszczególnych 
norm. 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje przez porównanie cech materiałów z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych wymienionych w 
specyfikacji technicznej. 
Materiał powinien być sprawdzony przed jego w budowaniem. Na terenie budowy nie mogą 

znajdować się materiały inne niż zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i nie 
posiadające atestów lub aprobat.  

6.3 Kontrola, pomiary i badania. 

Odbioru robót należy wykonać na podstawie wymagań PN EN 12599.  
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Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 
- Porównanie wykonanej instalacji z projektem /specyfikacja elementów/ 
- Sprawdzenie zgodności instalacji z przepisami i zasadami technicznymi 
- Sprawdzenie dostępności do obsługi instalacji ze względu na konserwację i czyszczenie 
- Sprawdzenie czystości instalacji oraz oznakowania , stanu izolacji oraz zabezpieczeń akustycznych 
i przeciw drganiowych 

Badania szczegółowe /kontrola działania/ 
- Badanie wentylatorów 
- sprawdzenie zgodności z danymi z tabliczek znamionowych 
- sprawdzenie parametrów napędu /paski, koła , piasty/ zgodność obrotów 
- sprawdzenie nastaw presostatu zerwania paska i kontrola jego działania 
Badanie filtrów 
- sprawdzenie typu i klasy filtrów i ich aktualnego stanu (czystość , szczelność ) 
- sprawdzenie nastaw krytycznych presostatu 
Badanie wymienników ciepła 
- sprawdzenie stanu mechanicznego  
Badanie sieci przewodów i komfortu cieplnego w pomieszczeniu 
- badanie szczelności instalacji zgodnie z PN-B/760001:1996 
- sprawdzenie pracy przepustnic ręcznych  
- sprawdzenie kanałów pod kątem równomierności napływu podłączeń nawiewników , 
podejść pod tłumiki ,regulatory przepływu ,króćce wentylatorów 
- sprawdzenie stanu i dopuszczalnej długości (max 4mb) przewodów elastycznych 
- sprawdzenie strefy przebywania ludzi w pomieszczeniu pod kątem rozpływu powietrza 
(ewentualnych przeciągów lub stref martwych) 
Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 
- sprawdzenie rozmieszczenia i kompletności aparatury AKPiA 
- sprawdzenie nastaw regulacyjnych bądź sygnalizacyjnych AKPiA 
- sprawdzenie rodzajów zabezpieczeń elektrycznych poszczególnych urządzeń 
- sprawdzenie typów kabli 
- sprawdzenie schematów połączeń  
- sprawdzenie uziemienia urządzeń i przewodów 
- sprawdzenie oznakowania 

Pomiary instalacji przy odbiorze końcowym 
Pomiary na instalacji 
- pomiary prądów silników 
- pomiary stanu izolacji przewodów i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
- pomiar strumienia objętości powietrza dla całej instalacji /jeżeli występują strefy w 
instalacji to także dla stref/ 
- pomiar sprężu wentylatora lub sprężu zewnętrznego dla centrali 
- pomiar aktualnego oporu przepływu powietrza przez filtry 
- pomiar temperatury powietrza w kanałach 
Pomiary w pomieszczeniu wentylowanym 
- pomiar strumienia powietrza dla poszczególnych nawiewników i wywiewników 
- pomiar temperatury powietrza w pomieszczeniu i w strumieniu 
nawiewanym 
- pomiar poziomu dźwięku A 
- pomiar prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi 

Inne dokumenty niezbędne do odbioru instalacji 
a/ Protokoły odbiorów częściowych 
b/ Dokumenty określające podstawowe dane eksploatacyjne 
- zakładane temperatury (lato,zima) w pomieszcz. i dopuszczalne odchyłki 
- nastawy krytyczne na presostatach filtrów i wentylatorów ,termostatach 
Dokumenty inwentarzowe 
- dokumentacja powykonawcza sieci kanałów 
- schematy blokowe układów regulacji i oprzewodowania odbiorników 
- aprobaty , certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające urządzenia do stosowania 
w budownictwie 
- dziennik budowy 
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Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 
- raport z przeszkolenia personelu 
- instrukcje obsługi głównych elementów składowych instalacji  
- wykaz niezbędnych okresowych czynności eksploatacyjnych w cyklu tygodniowym, 
  miesięcznym i sezonowym (lato-zima) 

7 Wymagania dotyczące obmiaru robót. 

Obmiar robót objętych niniejszym rozdziałem sporządza się w jednostkach podanych nad 
tablicami nakładów rzeczowych. 
Przy sporządzaniu obmiaru przewodów wentylacyjnych odrębnie oblicza się zewnętrzne 

powierzchnie kształtek i prostek w celu ustalenia procentowego udziału powierzchni kształtek w 
ogólnej powierzchni przewodów danego układu. 
Za długość przewodów przyjmuje się odległości między punktami przecięć osi przewodów 

głównych z osiami przewodów odgałęźnych. 
Powierzchnie prostek oblicza się jako iloczyn obwodów przekroju poprzecznego i ich długości. 
Przy prostkach zbieżnych przyjmuje się do obliczeń obwód średniego przekroju. 
Przy obliczaniu powierzchni podstawowych kształtek wentylacyjnych można posługiwać się 

tablicami informacyjnycmi znajdującymi się w KNNR i KNR. 

8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

8.1 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonania robót. Odbiory 
częściowe polegają na dokonywaniu w trakcie wykonywania poszczególnych elementów robót, 
oględzin, sprawdzeń i pomiarów w zakresie zgodności z projektem oraz wymaganiami stosownych 
przepisów i norm. Należy sporządzić protokoły odbiorów częściowych. Odbiory częściowe powinny 
dotyczyć prób szczelności, izolacji termicznych i zabezpieczeń ogniochronnych. 

8.2 Odbiór końcowy. 

Po wykonaniu wszystkich prac należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót, jest protokół odbioru 

końcowego Robót, sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
instalacji 
- Dziennik Budowy 
- oświadczenie Wykonawcy, stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną 
- deklaracje zgodności, atesty higieniczne, atesty niepalności 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa urządzeń i dopuszczenie do obrotu 
- dokumentacja fabryczna zmontowanych urządzeń 
- instrukcje obsługi urządzeń  
- instrukcja eksploatacyjna systemu 
- zaświadczenia z dokonanych prób montażowych 
- protokół pomiarów rozpływów powietrza i regulacja sieci wentylacyjnej 
- protokoły odbiorów częściowych 
Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez wykonawcę 

generalnego gotowości do odbioru. Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu kompletności 
dokumentów z prób i pomiarów określonych w przytoczonych przepisach i normach PN i BN oraz 
wymaganiami specyfikacji technicznej. 
Po wykonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem 

zauważonych wad. 
Wszystkie zarządzone roboty poprawkowe lub uzupełniające, będą zestawione wg. wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających, 
wyznaczy Komisja . 
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9 Podstawa płatności. 

Podstawę i warunki płatności ustala Inwestor w warunkach przetargu. 

10 Przepisy związane. 

10.1 Normy. 

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

PN-B-02873 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metody badania stopnia 
                     rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach 
                     wentylacyjnych. 

PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 
                         w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

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

PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i  
                         użyteczności publicznej. Wymagania. 

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

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

PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania  
                         przy odbiorze. 

PN-B-76001 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 

PN-B-76002 – Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych  
                     blaszanych. 

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

PN-EN 1505 – Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy  
                     o przekroju prostokątnym. Wymiary. 

PN-EN 1506 – Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy  
                     o przekroju kołowym. Wymiary. 

PN-EN 1886 – Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości  
                     mechaniczne. 

PN-EN 12220 – Wentylacja budynków. Sieci przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju  
                       kołowym dla wentylacji ogólnej. 

PN-EN 12097 – Wentylacja budynków. Sieci przewodów. Wymagania dotyczące części  
                       składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów. 

PN-EN 25136 – Akustyka. Określanie mocy akustycznej emitowanej do kanału przez  
                       wentylatory. Metoda kanałowa. 

PrPN-EN 12599 – Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące  
                        odbiorów instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

PN-EN 1751 – Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania  
                     aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 

   PN-ISO 5221 – Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia  
                         powietrza w przewodzie. 

   PN-ISO 6442-2 – Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania dotyczące  
                            czystości powietrza. 
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PrPN-EN 12236 – Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów. Wymagania  
                          wytrzymałościowe. 

PN-92/M-43011 – Wentylatory. Podział i terminologia. 

PN-77/M-43021 – Wentylatory. Ogólne wymagania i badania. 

PN-72/M-43120 – Wentylatory. Metody pomiaru hałasu. 

PN-76/M-43121 – Wentylatory. Metody pomiaru drgań. 

PN-80/M-43122 – Wentylatory. Hałas. Wartości dopuszczalne. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Dz. U. Nr 75 poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 kwietnia  
                                 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
                                 budynki i ich usytuowanie 

Dz. U. Nr 120 poz.1133 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003 r  
                                     w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Dz. U. Nr 121 poz. 1138 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
                                      11 lipca 2003 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,  
                                      innych obiektów budowlanych i terenów. 

Dz. U. Nr 47 poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
                                  bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5” COBRTI INSTAL 
 


