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UWAGA:
W niniejszej dokumentacji – jeśli podane zostały nazwy lub producenci materiałów, technologii
i urządzeń - to podane zostały one jedynie jako przykładowe i stanowiące odniesienie porównawcze,
w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie spełnione być muszą, by mogły być
użyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza się jednak stosowanie innych równoważnych
materiałów, technologii i urządzeń - o ile zachowane zostaną ich parametry techniczne w stosunku do
przyjętych w dokumentacji – po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem i autorem projektu.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4
egzemplarzach i przedłoży je inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
Nazwy producentów podane orientacyjnie w celu określenia parametrów technicznych,
kolorystycznych oraz jakości elementów. Oferta przetargowa powinna zawierać potwierdzone dane
techniczne alternatywnych produktów tak, aby ich ocena mogła się odbyć przed udzieleniem przetargu.
Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie winny być nowe, nieużywane,
najnowszych aktualnych wzorów, winny też uwzględniać nowoczesne rozwiązania techniczne, odpowiadać
Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania i wykorzystywania i być stosowane zgodnie
z dokumentacją. Gdziekolwiek w opisach i specyfikacjach jest mowa o określonych normach i przepisach,
którym mają odpowiadać materiały, urządzenia i prace wykonane lub poddawane próbom obowiązują
ostatnie wydania odnośnych norm i przepisów. Normy i przepisy krajowe pod warunkiem uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Pracownię Projektową mogą zostać odniesione do innych
miarodajnych norm i przepisów zapewniających równą lub wyższą jakość niż normy i przepisy
wymienione. Różnice między wymienionymi normami, a proponowanymi normami zamiennymi muszą
być w pełni opisane przez Wykonawcę i przedłożone do zatwierdzenia przez Pracownię Projektową na
30 dni przed terminem, w którym Wykonawca życzy sobie otrzymać zgodę na ich użycie. W przypadku
kiedy ustali się, że proponowane odchylenia nie zapewniają zasadniczo równorzędnego działania,
Wykonawca zastosuje się do materiałów zastosowanych w dokumentacji. Wszelkie materiały i elementy
budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty
i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji. Materiały zamienne wymagają
zatwierdzenia przez Pracownię Projektową i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Warunki Ogólne
1.1.1 Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem zadań obejmujących:
- montaż systemu klimatyzacji ze zmienną objętością czynnika chłodniczego (VRF),
- montaż systemu klimatyzacji typu Split w układzie pracy naprzemiennej – pom. serwerowni,
- montaż instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej realizowanej przez wentylatory dachowe,
- przebudowa wentylacji grawitacyjnej,
dla zadania projektowego: Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budynku Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Damrota 16 – etap III, piętro IV.
1.1.2 Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.1.
1.1.3 Zakres robót objętych SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą warunków przystąpienia i prowadzenia robót
związanych z wykonaniem:
- montaż systemu klimatyzacji ze zmienną objętością czynnika chłodniczego (VRF),
- montaż systemu klimatyzacji typu Split w układzie pracy naprzemiennej – pom. serwerowni,
- montaż instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej realizowanej przez wentylatory dachowe,
- przebudowa wentylacji grawitacyjnej,
i obejmują:
- przygotowanie placu budowy,
- roboty montażowe wszystkich w/w instalacji,
- próby i roboty odbiorowe wykonanych instalacji,
- uporządkowanie placu budowy i przekazanie zrealizowanego zadania Inwestorowi.
1.1.4 Informacje o terenie budowy
1.1.4.1 Organizacja robót budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie trwania
realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Po przejęciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i całodobowo zabezpieczy teren budowy przed
dostępem osób trzecich.
Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy obciążają
Wykonawcę. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
1.1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za
wszelkie spowodowane przez niego szkody.
Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie określonym
w umowie.
W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca dokona ich naprawy,
a w przypadku niemożności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.
1.1.4.3 Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska, oraz będzie unikać
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uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone w czasie
realizacji zadania odpady, ich segregację, transport, składowanie i utylizację oraz zobowiązuje się do
przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisów, a na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest
przedstawić stosowne dowody dotyczące składowania i utylizacji.
W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilości odzysku materiałów wtórnych,
wszelkie korzyści wynikłe z tego tytułu są zyskiem Wykonawcy, co powinno być przez niego
uwzględnione w cenie ofertowej. Wszelkie koszty poniesione z tytułu segregacji, transportu, składowania
i utylizacji odpadów powinny być uwzględnione w cenie ofertowej.
1.1.4.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia
W trakcie realizacji zadania nie dopuszcza się użycia materiałów, które są szkodliwe dla pracowników
i otoczenia o wartościach większych od dopuszczalnych, określonych przepisami szczegółowymi.
1.1.4.5 Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. Kierownik budowy zapewni i sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające:
potrzeby socjalne, maszyny, narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.
1.1.4.6 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Inwestor wskaże teren, na którym Wykonawca będzie mógł zorganizować zaplecze na potrzeby
budowy oraz udostępni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenia socjalno – magazynowe. Przygotowanie
pomieszczeń socjalno – magazynowych leży po stronie Wykonawcy w porozumieniu z Inwestorem. Przed
opuszczeniem placu budowy Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić ww. pomieszczenia do stanu
pierwotnego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.
1.1.4.7 Warunki dotyczące organizacji ruchu
Nie przewiduje się specjalnych wymagań dotyczących organizacji ruchu.
1.1.4.8 Warunki dotyczące wyłączenia sieci
Nie przewiduje się wyłączenia instalacji zewnętrznych.
1.1.4.9 Ogrodzenia
Wykonawca wykona ogrodzenie oraz ustawi znaki i tablice ostrzegawcze na czas trwania robót
montażowych.
1.1.5 Nazwy i kody robót
Grupa robót
a) 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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Klasa robót
a) 45320000-6 Roboty izolacyjne
b) 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robót
a) 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
b) 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
1.1.6 Określenia podstawowe
1.1.6.1 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do wydania potwierdzenia zakończenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.
1.1.6.2 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla stanowiąca
całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt małej architektury.
Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą
przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach.
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury.
Urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym - urządzenia techniczne zapewniające
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne,
w tym oczyszczania lub zbiornik dla gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place
pod śmietniki.
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną
przez urządzenia zaplecza budowy.
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.
Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego.
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania
robót.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiającego do
sprawowania nadzoru nad robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.
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Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych załączników.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.
Zadanie - część przedsięwzięcia, stanowiąca odrębną całość w ramach realizowanego kontrakt.
1.1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przy robotach budowlanych objętych
niniejszą specyfikacja mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy wynikające z Prawa Budowlanego
oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach budowlano - montażowych.
1.1.7.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający przekaże teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbędnymi do podjęcia
realizacji zadania w terminie i na warunkach określonych w umowie.
1.1.7.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa składa się z następujących części:
- część opisowa
- część rysunkowa
Do wymienionego wyżej zakresu prac opracowano przedmiary i kosztorysy Inwestorskie.
UWAGA: opracowanie kosztowe i przedmiarowe zostało opracowane na podstawie projektu wykonanego
w fazie projektu wykonawczego.
W dokumentacji projektowej stadium PROJEKTU WYKONAWCZEGO rozwiązano główne
zagadnienia pozwalające na wykonanie zakresu prac objętego dokumentacją, która została zatwierdzona.
1.1.7.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST, przedmiar robót oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone
w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia
w ramach określonego przedziału tolerancji.
1.2 Materiały i urządzenia
1.2.1 Rodzaje
Do realizacji zadania przewiduje się użycie:
- wyłącznie materiałów zastosowanych w dokumentacji projektowej, spełniających określone prawem
standardy,
- zastosowanie zestawów rusztowań, przęseł do zabezpieczenia terenu budowy (ogrodzenia, znaki)
spełniających określone prawem standardy.
1.2.2 Wymagania
Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymaganiom określonym
w przepisach szczegółowych oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Rusztowania powinny posiadać
certyfikaty.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania określonych materiałów, producentów, typów urządzeń
(lub ich równoważnych zamienników mających nie gorsze parametry aniżeli przyjęte w projekcie) oraz
rozwiązań projektowych.
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Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi
w Projekcie Budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe p. 13.”, 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 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 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.
1.2.3 Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom
Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy.
1.2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały i urządzenia przechowuje i składuje Wykonawca w swoich pomieszczeniach (wskazanych
przez Inwestora), zapewniając ich sukcesywny dowóz w miarę występujących potrzeb.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnianie wymagań jakościowych stosowanych materiałów.
1.3 Sprzęt
1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie zgodny z normami ochrony środowiska
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie
gwarantujące zachowania warunków umowy lub grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
1.3.2 Sprzęt do realizacji zadania
Do realizacji zadania może być użyty sprzęt, który pod względem typu i ilości Wykonawca dostosuje
do rodzaju prowadzonych robót i uzyska akceptację Inspektora Nadzoru.
1.4 Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Dobór środków transportu pozostaje po stronie
Wykonawcy. Miejsce dowozu, składowania i utylizacji odpadów z rozbiórek ustala we Własnym zakresie
Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Pojazdy Wykonawcy powinny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, parametry
techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenia, wymiary ładunków. Wszelkie koszty wynikłe z powodu
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uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg publicznych w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę
robót.
1.5 Wykonanie robót
1.5.1 Wymagania ogólne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją
projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach sformułowanych
w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w przepisach szczegółowych.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych
w punkcie 1.1.3. 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.
W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności
a) Inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych instalacji
wchodzących w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, które zostały wykonane przez innych
wykonawców przed wejściem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowę,
b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich
materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji i przyłączy),
c) zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń,
d) podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej
regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wyłączonymi
z zakresu robót,
e) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji i przyłączy wraz z udokumentowaniem ich
wyników (protokoły odbiorów, wpisy do dziennika budowy),
f) przeprowadzenie rozruchu instalacji oraz jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia
wymaganych parametrów pracy),
g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji, analiz oraz przekazanie protokołów
Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur,
wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych itp.),
h) przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie
władze lub instytucje – wraz z udokumentowaniem ich wyników,
i) przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje,
j) 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
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k)
l)

m)

n)
o)

p)

q)

r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

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.
odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót,
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.).
jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych
otworów (przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentów i konstrukcji
wsporczych pod urządzenia i instalacje, a w szczególności fundamentów i konstrukcji pod
wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory i inne urządzenia mechaniczne
zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na głównej konstrukcji
budynku, wraz z obróbką i uszczelnieniem wszelkich przejść instalacji elementów
konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w części budowlanokonstrukcyjnej projektu). Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych,
wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką
budowlaną,
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 (odpowiedni
sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych,
atestowanych przejść przewodów (rur) instalacji , etc.),
montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań
spowodowanych pracą instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne przewodów
rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne
i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku oraz zastosowanie
odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu,
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),
kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na
rysunkach z wymiarami występującymi w naturze,
udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,
uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych
branż w fazie przygotowania i realizacji budowy,
wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,
przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie,
opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń
wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji,
zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały
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i oprawionych, schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze
schematami wszystkich urządzeń, głównej armatury, osprzętu kanałów wentylacyjnych
(przepustnice, tłumiki) oraz wszystkich klap przeciwpożarowych przy pomocy szyldów
grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,
y) oznaczenie przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek
przepływu w przewodach,
z) przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców
(producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych,
aa) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametrów na podstawie pomiarów działającej instalacji, doprowadzenie
instalacji do wymaganych parametrów pracy,
bb) gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów
w całym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów
urządzeń,
cc) określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:
a) dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,
b) szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,
c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów, profili 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.),
d) korektę obliczeń hydraulicznych instalacji rurowych i kanałów wentylacyjnych oraz doboru
wstępnych nastaw zaworów i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,
e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi (w szczególności wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz
przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych), z podanymi
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami czynników,
f) listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów i przepustnic
regulacyjnych),
g) 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 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
11

Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach przy ul. Damrota 16
Katowice ul. Damrota 16
lipiec 2021
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.
1.5.2 Kolejność robót
- czynności przygotowawcze,
- zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do realizacji zadania,
- wykonanie nowych elementów budowlanych,
- montaż urządzeń i instalacji,
- próby ciśnienia i regulacja instalacji,
- ostateczne uporządkowanie i przekazanie terenu i instalacji Inwestorowi.
1.6 Kontrola jakości robót
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności
zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie z projektem,
przedmiarem i niniejszą specyfikacją.
1.7 Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl, 1 tona.
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
połączenia rozłączne, 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 potrzebne do napełnienia i instalacji oraz
wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć
wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.
Uwaga: w „Przedmiarze Robót” wyspecyfikowano jedynie ważniejsze materiały, urządzenia i części
składowe instalacji i przyłączy. Wszelkie materiały, urządzenia, części składowe, opracowania, czynności,
etc., które nie zostały wyszczególnione w „Przedmiarze Robót”, należy uwzględnić w cenach
jednostkowych wyspecyfikowanych elementów instalacji. Na przykład wszelką armaturę, osprzęt,
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zamocowania, izolacje etc. (o ile nie zostały oddzielnie wyspecyfikowane) należy uwzględnić w wycenie
przewodów.
Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów instalacji
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji oraz przyłączy i odpowiednią ilość poszczególnych
części składowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest
spełnienie wymagań postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych
i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora).
1.8 Odbiór robót
Roboty będą podlegać następującym etapom:
- odbiór zabezpieczeń i urządzenia terenu budowy (ogrodzenia, znaki)
- odbiór robót zanikowych (np. montaż przyłączy i instalacji wewnętrznych prowadzonych w bruzdach
i w podłodze),
- odbiory częściowe instalacji stanowiących niezależny komplet,
- odbiór końcowy,
- odbiór pogwarancyjny.
Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Odbiór
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości. Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie z projektem, SPECYFIKACJĄ
TECHNICZNĄ i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeśli warunki wymienione w pkt. 1.6, dały wynik
pozytywny.
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisją odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową i ST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez
Zamawiającego.
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
1.9 Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające się na
jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,
- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
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- koszty wywozu i utylizacji odpadów,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
1.10 Przepisy i normy związane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi
zmianami),
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z późniejszymi
zmianami),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126),
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881),
PN - M - 47900-1 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenie, podział i główne parametry.
2 WYKONANIE ROBÓT
2.1 Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych
CPV 45111200-0
2.1.1 Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych
1) Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna
być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robót powinna być
uwzględniona w projektach organizacji budowy i robót ogólnych oraz w harmonogramach
realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót.
2) Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować
prace związane z bieżącym przebiegiem robót, przy współudziale przedstawiciela generalnego
wykonawcy, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót.
3) Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów tak, aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg
wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania
harmonogramów szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót.
2.1.2 Zagospodarowanie placu budowy
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien, odpowiednio
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności:
1) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na
placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie
wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu
budowy lub jego części powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego
wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m,
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2) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy
dla pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym
zamykaniem się,
3) w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia,
zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót,
4) założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami
straży pożarnej, stosownie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić również
w trakcie wykonywania robót),
5) osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do robót
budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach,
6) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych
oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy,
7) wznieść w miarę potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń
oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub
pomocniczego poza budynkami,
8) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników
wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży,
umywalnię i ustępy,
9) pomieszczenia wymienione w punktach 7) i 8) powinny być o odpowiedniej powierzchni zgodne
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higienicznosanitarnych na budowie,
10) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub
wytycznymi producenta,
11) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.
2.1.3 Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy
2.1.3.1 Ogrodzenia
Zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów. W przypadku
stosowania ogrodzeń metalowych wykonać jego uziemienie.
2.1.3.2 Drogi dojazdowe na placu budowy
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych.
2.1.4 Pomieszczenia socjalne i magazynowe
2.1.4.1 Pomieszczenia socjalne
1. Obiekty socjalne na placu budowy, jak jadalnie, szatnie powinny odpowiadać warunkom
technicznym obowiązującym dla budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
- Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby personelu
budowy z nich korzystającego.
2. Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, w.c., szatnie i punkty
sanitarne, powinny mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadzenie wody zużytej,
w przypadku umywalni i natrysków należy zapewnić możliwość podgrzania wody.
3. Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby pracowników
w sposób następujący:
- szatnia dla robotników, (powierzchnia netto na 1 robotnika) .- w szatni męskiej 0,45-0,50 m2,
w szatni kobiecej 0,50-1,00 m2,
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umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika) - męskie 0,25-0,4 m2, kobiece 0,4-1,0 m2
- natryski: 1 natrysk na 25 osób,
- ustępy w budynkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać: - 1 oczko na 50
robotników lub 30 robotnic,1 m rynny pisuarowej na 50 robotników.
2.1.4.2 Magazyny
1. Magazyn gazów technicznych powinien być nieogrzewany, o ścianach ogniotrwałych, nakryty
lekkim dachem, z drzwiami ogniotrwałymi zamykanymi w bezpieczny sposób, uniemożliwiający
dostęp do magazynu osobom do tego nieupoważnionym. Drzwi i okna powinny otwierać się na
zewnątrz
2. Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do potrzeb wynikających z technologii
organizacji robót
2.2 Wewnętrzne instalacje wentylacji i chłodzenia freonowego
CPV 45331000-6
2.2.1 Nazwa zamówienia
Tematem niniejszej specyfikacji jest projekt instalacji wentylacji i chłodzenia freonowego dla
zadania projektowego: Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budynku Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Damrota 16.
2.2.3 Zakres robót Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. W zakresie instalacji niniejsza specyfikacja
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
a) Demontaż i montaż wentylatorów dachowych na podstawach dachowych tłumiących.
b) Demontaż starych i montaż nowych kratek wywiewnych ciśnieniowych.
c) Montaż elektryczny układu wentylacji (wentylatorów wywiewnych dachowych)
d) Uszczelnienie wykonanych przejść przez przegrody budowlane.
e) Regulacja, pomiary skuteczności i uciążliwości układu wentylacji.
f) Przekazanie do eksploatacji układu wentylacji.
g) Montaż urządzeń systemu klimatyzacji zmienną objętością czynnika chłodniczego (VRF).
h) Montaż urządzeń systemu klimatyzacji typu Split w układzie pracy naprzemiennej – pom.
serwerowni.
i) Montaż instalacji freonowej z izolowanych rur miedzianych chłodniczych.
j) Montaż instalacji skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów.
k) Przebudowa wentylacji grawitacyjnej.
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 1989.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji wentylacji 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:
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe"
- Polskimi Normami,
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- innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji.
2.2.4 Materiały
Do wykonania instalacji wentylacyjnych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych
i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
Urządzenia wentylacyjne powinny być dostarczone zgodnie z dokumentacją techniczną w komplecie
łącznie z materiałami pomocniczymi do montażu.
Wykaz elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:
1) Wentylatory dachowe z wyrzutem pionowym z bezstopniowym regulatorem tyrystorowym
spełniające wymagania dla mocy właściwej wentylatorów. Wentylatory o parametrach:
 WD5 wydajność nominalna 420 m3/h przy sprężu dyspozycyjnym 200 Pa,
 WD8 wydajność nominalna 400 m3/h przy sprężu dyspozycyjnym 200 Pa,
 WD17 wydajność nominalna 410 m3/h przy sprężu dyspozycyjnym 200 Pa,
 WD18 wydajność nominalna 230 m3/h przy sprężu dyspozycyjnym 200 Pa,
 WD25 wydajność nominalna 390 m3/h przy sprężu dyspozycyjnym 200 Pa,
2) Materiały pomocnicze nie ujęte a niezbędne do wykonania i montażu ww. elementów - np. taśmy
izolacyjne, blachowkręty itp.
3) System klimatyzacji ze zmienną objętością czynnika chłodniczego (VRF).
4) Montaż systemu klimatyzacji typu Split w układzie pracy naprzemiennej – pom. serwerowni.
5) Montaż instalacji freonowej z izolowanych rur miedzianych chłodniczych.
6) Montaż instalacji skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów.
2.2.5 Transport i składowanie
Agregaty zewnętrzne, jednostki wewnętrzne
Agregaty zewnętrzne oraz powinny być transportowane na samochodach o odpowiedniej
długości. Kształtki należy odpowiednio zabezpieczyć podczas transportu. Podczas transportu,
przeładunku i magazynowania elementów wentylacji należy unikać ich zanieczyszczenia.
Elementy wyposażenia dodatkowego, urządzenia
Transport elementów wyposażenia dodatkowego (kratki, zawory, przepustnice, izolacja) powinien
odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy te należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
2.2.6 Wykonanie robót
2.2.6.1 Wentylacja
Wykonanie montażu kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych
Mechanizmy nastawcze kratek wentylacyjnych powinny być łatwo dostępne i tak wykonane, aby łopatki
kierujące i regulujące można było ustawiać w dowolnym punkcie w zakresie położeń granicznych.
Wykonanie montażu urządzeń wentylacyjnych
Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby dostęp do nich w czasie konserwacji lub demontażu nie
nastręczał trudności, ani nie stwarzał zagrożenia dla ludzi.
Montaż elementów regulacji przepływu powietrza
Elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi. Mechanizmy napędu przepustnic powinny
umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek, w zakresie od pełnego otwarcia do pełnego zamknięcia.
Wymagane jest zapewnienie możliwości stałego zablokowania dźwigni napędu w wybranym położeniu
łopatek oraz wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego przepustnicy.
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Montaż urządzeń automatycznej regulacji
Do montażu urządzeń automatycznej regulacji można przystąpić po wykonaniu wszystkich robót
budowlanych i wykończeniowych oraz zmontowaniu urządzeń wentylacyjnych.
Montaż urządzeń automatycznej regulacji powinien być wykonany wg instrukcji producenta.
Przy montażu urządzeń regulacji automatycznej należy:
-czujniki przetworników temperatury montować w reprezentatywnych punktach kanałów, urządzeń
i pomieszczeń z dala od źródeł ciepła lub wilgoci,
-szafy sterownicze lub przekaźnikowe montować w miejscach suchych z dala od urządzeń energetycznych.
Inne wymagania
Zespoły mające silniki elektryczne należy uziemić.
Miejsca po umieszczeniu klap. p.poż. wypełnić masami ogniochronnymi do całkowitego uszczelnienia
przejścia. Wypełnienie przeprowadzić ściśle z instrukcją producenta.
2.2.6.2 Kolejność wykonywania robót
1. Wykonanie przejść i przewiertów przez przegrody budowlane,
2. Osadzenie zawiesi i konstrukcji wsporczych,
3. Montaż przewodów,
4. Montaż kratek wentylacyjnych,
5. Montaż nawiewników okiennych,
6. Montaż urządzeń i podłączenie elektryczne,
7. Próby szczelności układów,
8. Przekazanie do eksploatacji wykonanych instalacji.
Część powyższych robót może być wykonywana jednocześnie - zgodnie z harmonogramem pracy,
w porozumieniu i koordynacji z innymi systemami branży sanitarnej (inst. wod-kan, grzewcze itd.) oraz
innymi branżami - budowlana, elektryczna, architektura.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Montaż wyposażenia musi być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Roboty izolacyjne należy przeprowadzić po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
2.2.7 Kontrola jakości robót
Próbny rozruch powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. W czasie próbnego rozruchu urządzeń
należy kontrolować:
-prawidłowość pracy silników elektrycznych
-prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji
-prawidłowość pracy sprężarek
Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje:
- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z dokumentacją projektową, co do zgodności
zabudowanych materiałów oraz tras i rozprowadzenia instalacji.
- Sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń.
- Wykonanie regulacji instalacji i niezbędnych pomiarów
Wszystkie badania powinny być przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki przeprowadzonych
badań powinny być ujęte w formie protokołu.
2.2.8 Odbiór robót
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe".
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
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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.
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 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.
2.2.9 Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne".
2.2.10 Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne".
2.2.11 Przepisy związane
PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.
PN-EN 1366-2:2001 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 2: Przeciwpożarowe
klapy odcinające.
PN-EN 1366-1:2001 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 1: Przewody instalacyjne.
PN-EN 1366-3:2006 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 3: Uszczelnienia przejść
instalacyjnych.
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokątnym. Wymiary.
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności
PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów
z blachy o przekroju kołowym.
PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczące przewodów giętkich.
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.(Zmiana:Az3)
PN-87/B-02151/02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach
PN-B-76001 - Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania

19

Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach przy ul. Damrota 16
Katowice ul. Damrota 16
lipiec 2021
PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymałościowe.
PN-EN 12097 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące elementów składowych
sieci ułatwiających konserwację sieci przewodów.
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