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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1.1. Nazwa zamówienia 
Szczegółowa „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót” obejmuje wymagania 
dotyczące wymiany skraplaczy freonowych w budynku nr 5  Instytutu w Warszawie przy ul. 
Wólczyńskiej 133 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące realizacji i odbioru robót instalacyjnych, 
przewidzianych do wykonania, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na wymianie 
uszkodzonych skraplaczy freonowych.  
 
1.3. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna powinna być wykorzystana jako dokument przetargowy i kontraktowy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót objętych przetargiem wraz z 
przedmiarami. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót instalacyjnych przewidzianych w 
przetargu. Obejmuje także prace związane z dostawą materiałów i realizacją robót 
instalacyjnych, wykonywanych na miejscu. 
 
1.4. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wymiany skraplaczy freonowych. 
W ramach robót instalacyjnych przewiduje się wykonanie następujących prac: 
1. Odciągnięcie czynnika chłodniczego z układu wraz z przekazaniem do certyfikowanej jednostki 
celem weryfikacji możliwości ponownego wykorzystania. 
2. Odłączenie przewodów freonowych 
3. Wypięcie przewodów zasilających 
4. Dostawę i montaż nowych skraplaczy na istniejącej podkonstrukcji 
5. Podłączenie przewodów freonowych i elektrycznych 
6. Wykonanie próby szczelności 
7. Wymianę filtrów 
8. Wymianę zaworów bezpieczeństwa 
9. Napełnienie układów nowym czynnikiem chłodniczym a w razie możliwości czynnikiem z 
odzysku 
10. Wykonanie niezbędnych robót budowlanych i adaptacyjnych 
11. Uruchomienie układu 
12. Przywrócenie estetyki stanu pomieszczeń i korytarzy do stanu sprzed przystąpienia do robót 
budowlanych. 
 
Do obowiązku wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w przedmiarze robót zakres robót 
jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego i 
zasadami sztuki budowlanej. 
W różnych miejscach specyfikacji technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i 
standardów. Przywołane normy i standardy powinny być traktowane jako integralna część 
specyfikacji technicznej. Roboty należy wykonać w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z 
obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami w specyfikacji technicznej. 
Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie norm krajów 
Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 
 
1.5. Informacje o terenie budowy 
Teren budowy stanowią pomieszczenie techniczne w którym znajduje się agregat wody lodowej 
oraz teren wokół budynku, na którym znajdują się skraplacze. 
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Organizacja robot budowlanych 
Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami wynikającymi z funkcji 
użytkowej budynku. Wykonawca uwzględni specyfikę robót na czynnym obiekcie. 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych, użytkowników 
budynku oraz pojazdów, poprzez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie i 
oznakowanie terenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu z użytkownikiem. 
Ochrona środowiska 
Wszystkie odpady pozostałe z wykonywanych prac należy wywieźć na wysypisko i składnicę 
złomu. Przedstawić Inwestorowi kartę przekazania odpadu. 
Warunki bezpieczeństwa pracy 
Wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni oraz muszą posiadać aktualne badania lekarskie.  
Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ. 
Zaplecze dla wykonawcy 
Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim własnym kosztem i staraniem. Pomieszczenie w 
budynku może być udostępnione po uzgodnieniu stron. 
Ogrodzenie 
Pomieszczenia, w których odbywać się będą roboty oddzielić od reszty budynku grubą folią oraz 
odpowiednio oznakować tak, aby osoby postronne nie wchodziły na teren, gdzie prowadzone 
będą prace. 
 
1.7. Nazwy i główne kody robót 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz Rozporządzeniem nr 2195/2002 z 5.XI.2002r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień, dla instalacji klimatyzacji objętej niniejszą specyfikacją techniczna (CPV) dotyczą 
kody: 
39717200-3 -Urządzenia klimatyzacyjne 
45300000-0 -Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45331000-6 -Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45311200-2 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 
1.8. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz Ogólna Specyfikacją Techniczną i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Instalacji Wentylacyjnych –wydanymi przez COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-6). Określenia 
podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 
poniżej: 
• Przewody czynnika chłodniczego–przewody miedziane 
• Czynnik chłodniczy –czynnik termodynamiczny, który uczestniczy w wymianie ciepła w 
urządzeniu chłodniczym lub pompie ciepła. 
• Inspektor Nadzoru –osoba wyznaczona przez stronę Zamawiającą, która jest odpowiedzialna 
za kontrolę wykonania robót objętych Umową. 
• Materiały –wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonania Robót zgodnie z 
 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
• Aprobata Techniczna –pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie, wydana prze upoważnioną do tego jednostkę. 
• Certyfikat Zgodności –działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 
wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 
• Deklaracja Zgodności –oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 
 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z specyfikacją 
techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora. 
Wykonanie robót powinno być zlecone Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano -montażowych” oraz obowiązujących norm. Wykonawca winien ustanowić 
Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności 
sanitarnej posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB. 
Przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca robót winien uzgodnić z Inspektorem 
szczegóły techniczne montażu klimatyzatorów(między innymi sposób zamocowania jednostek, 
trasę rurarzu, trasę okablowania). 
Przekazanie terenu budowy –Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 
zgodnie z umową. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w 
niniejszej specyfikacji technicznej. Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji 
winny posiadać właściwe atesty higieniczne, ppoż., bezpieczeństwa i dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych dotyczących materiałów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz 
rozporządzenie zmieniające w/w rozporządzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), 
Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi 
zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 
22 poz. 216) PE–EN–45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydanej przez 
dostawców. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać 
Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez 
ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonany według wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami. 
 
 
2.2. Rodzaj materiałów 
• skraplacze freonowe 
• rurociągi miedziane, lutowane,  
• armatura (zawory, filtry)  
• czynnik chłodniczy R407C  
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
Parametry techniczne nowych wymienników powinny być równoważne z istniejącymi 
wymiennikami Emicon model CR 646. Dostarczone urządzenia należy sprawdzić pod względem 
kompletności, zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań 
materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. 
Urządzenia oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty dopuszczenia do obrotu zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 
ROBÓT 
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla 
danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych 
do eksploatacji, drabin montażowych atestowanych. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
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gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Środki transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu urządzeń 
niezbędnych do wykonania robót. Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania 
urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Załadunek i wyładunek powinien odbywać się 
ostrożnie. Transport obejmuje drogę pomiędzy magazynem dystrybutora a placem budowy. 
Urządzenia i elementy instalacji mogą być przewożone wewnętrznie dowolnymi, lecz 
bezpiecznymi środkami transportu. 
Urządzenia oraz materiały należy dostarczać na plac budowy transportem samochodowym. 
Podczas rozładunku urządzeń należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, 
pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań BHP. 
Zaleca się dostarczanie urządzeń i materiałów na stanowiska montażu bezpośrednio przed 
montażem. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową i 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy oraz warunkami ogólnymi do umowy, przepisach 
BHP, i ppoż. oraz „Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” Dz.U. nr 75 2002r. poz.690 z późniejszymi zmianami. Wprowadzenie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
Przekazanie placu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy –w tym przypadku istniejący budynek, w którym 
będą wykonywane prace wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, jakie są niezbędne dla robót, w tym dokumentację projektową i specyfikację 
techniczną. 
 
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 
• Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji 
budowy. 
• Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą. 
• Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-ruchową dla 
dostarczanych przez niego urządzeń technologicznych. 
 
Zabezpieczenie placu budowy 
Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, znaki ostrzegawcze, rusztowania, podpory, osłony. 
Ochrona środowiska podczas wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i 
stosować je w czasie prowadzenia robót. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Na terenie robót Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 
efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i 
bezpieczeństwo swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i /lub prywatnej. 
Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań  ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na własny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 
 
Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
związanym z wykonywaniem robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na 
własny koszt w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
 
Opieka nad robotami 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad robotami i za wszystkie materiały i sprzęt 
używany do robót. 
 
Przestrzeganie prawa 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych i władz 
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje lub wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z 
realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 
W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich regulacji 
wymienionych w punkcie powyżej i stosować się do nich. 
 
 
 
6. PRZEPISY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA 
Dokumenty 
• Niniejsza specyfikacja techniczna. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawiewarunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 
15.06.2002 r. wraz z późniejszymi zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony  
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
• Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie 
wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i 
stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych –wyd. COBRTI Instal (ISBN 
83-88695-09-6). 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami; 
• Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje 
Sanitarne i Przemysłowe. 
• Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 
• Wszelkie dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do stosowania w budownictwie. 
 


