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1. WSTĘP 
 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Wykonanie instalacji wentylacji, chłodzenia, gazów technicznych, próżni, wodkan na 

potrzeby laboratorium nr 03/04 budynek 4 ITE dla potrzeb mikroskopu SEM. 

 
1.2. Zakres robot objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji sanitarnych. 

Zakres robót obejmuje wykonanie systemu wentylacji mechanicznej z klimatyzacją.  
Całość systemu wentylacji składa się z: 

- centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 

- sieci kanałów, 

- nawiewników,  

- przepustnic i regulatorów, 

- klimatyzacji VRF, 

- orurowania, 

- armatury, 

- izolacji wszystkich instalacji. 

 

2. MATERIAŁY 

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy 

traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze 

urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta 

parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i 

jakościowego inwestycji. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania instalacji  
-  narzędzia monterskie 

- szlifierka kątowa 

- wiertarka zwykła 

- młoto-wiertarka udarowa, 

- wkrętarka zwykła 

- rusztowanie przesuwane lekkie 

- podnośnik 

 

4. TRANSPORT 
 

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac 

budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed zgnieceniem, 

spadaniem lub przesuwaniem. Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane 

do transportu materiałów, elementów konstrukcji itp. na budowę. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć materiał przed przemieszczeniem, zgnieceniem lub uszkodzeniem. Należy 

przestrzegać zaleceń wytwórców odnośnie składowania i przemieszczania wyrobów. 
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5. WYKONANIE ROBOT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane roboty 

związane z wykonaniem instalacji wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne należy 

wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano -

montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz Wymaganiami Technicznymi 

COBRTI INSTAL- zeszyt 5 z września 2002 r. - "Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych". 

 
5.1. Roboty przygotowawcze  
- wyznaczenie tras przebiegu kanałów wentylacyjnych i rurarzy 

- montaż zawiesi dla kanałów wentylacyjnych i rurarzy.  

 
5.2. Roboty montażowe  
- montaż centrali wentylacyjne 

- montaż skrpalacza, 

- monaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji 

- montaż kanałów wentylacyjnych, rurarzy wraz z niezbędnym osprzętem, 

- montaż izolacji, 

- płukania i czyszczenie instalacji, 

- próby szczelności, 

- uruchomienie i regulacja 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Kontrola techniczna 
- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, 
- sprawdzenie wykonania połączeń, 
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 

- sprawdzenie usunięcia wszystkich dostrzeżonych wad, 

 
6.2. Próby i regulacje 

W czasie próbnego ruchu urządzeń należy dokonać regulacji elementów instalacji 

zgodnie z projektem oraz wymaganiami PN. 

 

7. ODBIOR ROBÓT 
 

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inspektora Nadzoru po całkowitym 

zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji wentylacji i 

chłodzenia w obiekcie, w oparciu o przedłożony przez wykonawcę robót Protokół 

Skuteczności Działania Wentylacji i Chłodzenia 

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 

przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty są określone w umowie. 

Kwota ryczałtowa za wykonanie robót uwzględnia: 

-  przygotowanie stanowiska roboczego, 

-  wykonanie robót przygotowawczych, 
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-  usunięcie materiałów pochodzących z prac wyburzeniowych ze stanowiska roboczego, 

-  wywóz i utylizacja materiałów przeznaczonych do trwałego usunięcia, 

-  dostawę niezbędnych materiałów do wykonania zadania, 

-  wykonanie prac montażowych, 

-  wykonanie prac izolacyjnych, 

-  wykonanie wszystkich prób i odbiorów, 

-  przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 

-  likwidacja stanowiska roboczego. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN- 67/B-0341O Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych 

PN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie 

PN - N - 01307 Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. 

Wymagania 

dotyczące wykonania pomiarów. 

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 

BN-70/8865-05 Kanały i kształtki wentylacyjne 

BN-70/8865-04 Kanały i kształtki wentylacyjne 

BN-88/8865-04 Kanały i kształtki wentylacyjne 

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne 

BN-70/8865-33 Czernie ścienne powietrza 

BN-70/8865/31 Wyrzutnie ścienne 

-  Polska Norma PN-EN-ISO 6946:2008 "Elementy budowlane i części budynku. Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń". 

-  PN-EN 12831 „Instalacje ogrzewcze budynków. Metoda obliczania projektowanego 

obciążenia cieplnego.” 

-  PN-EN ISO 13370 "Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - 

Metody obliczania". 

-  PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania 

ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne". 

-  Polska Norma PN–EN 12831:2006 "„Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda 

obliczania projektowego obciążenia cieplnego”. 

-  PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.” 

-  PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania.” 

- PN-83/B-03430:1983 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania.” - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 

-  PN-C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania – Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody”. 

-  PN-B-02414 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania.” 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 

690wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 

-  Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów 

-  Opracowanie COBRTI „Instal” – zeszyt 6 pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych” 

Zeszyt 5 z września2002 r. -"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych" Katalogi produktów zastosowanych w instalacji 


