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I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Dane ogólne:

Lokalizacja: Lublin, ul. Kalinowszczyzna 84, dz. nr 14/1

Dane o budynku: Istniejący budynek jest obiektem jednokondygnacyjny

Dane gabarytowe budynku

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 148,80 m2

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKU - 131,78 m2

POWIERZCHNIA UśYTKOWA BUDYNKU - 114,03 m²

KUBATURA BUDYNKU - 602,64 m3

WYSOKOŚĆ BUDYNKU - 4,05 m

1. Instalacja wodociągowa

Budynek zaopatrywany jest w wodę z sieci wodociągowej poprzez istniejące

przyłącze wodociągowe. Źródłem c.w.u. w budynku jest istniejąca wymiennikownia zasilana

w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. Projektowaną instalację wody zimnej i c.w.u. wpiąć

do istniejącej instalacji w obrębie kanału technologicznego. Zaprojektowano wewnętrzną

instalację wodociągową w systemie trójnikowym, wykonaną z rur PE-RT/Al/PE-RT wraz

z całym asortymentem kształtek. Rozprowadzenie wody wykonać w warstwie posadzkowej

bez naruszania warstw izolacyjnych oraz w bruzdach ściennych w otulinie z pianki

polietylenowej gr. 6 mm.

2. Instalacja kanalizacyjna

Budynek wyposażony jest w instalację kanalizacji sanitarnej. Ścieki z budynku

odprowadzane są istniejącym przyłączem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej należy wpiąć w instalację już istniejącą

w obrębie kanału technologicznego. Piony i odpływy z przyborów projektuje się z rur i kształtek

kanalizacyjnych PCV łączonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejścia do

poszczególnych przyborów oraz podłączenia kanalizacyjne do pionów prowadzone będą po ścianach

lub w posadzce ze spadkiem grawitacyjnym. Dopuszczalny spadek podejścia powinien wynosić nie

mniej niż 2%. Przybory zabezpieczyć syfonami tak aby zanieczyszczone powietrze nie dostawało się

do pomieszczeń. Prowadzenie przewodów, średnice poszczególnych odcinków jak i spadki pokazano



w części rysunkowej opracowania. Pion kanalizacyjny wyprowadzić należy ponad dach

i zakończyć rurą wywiewną. Na dole pionu wykonać rewizję, do której należy zapewnić

dostęp poprzez otwór rewizyjny

3. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje się instalację c.o. z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74244 oraz

z rur PE-RT/Al/PE-RT z obiegiem wymuszonym w systemie dwururowym rozdzielaczowym

w układzie zamkniętym. Do ogrzewania pomieszczeń przewidziano grzejniki płytowe stalowe

f-my Purmo. W łazienkach przewidziano montaż grzejników łazienkowych Santorini f-my

Purmo. Zawory termostatyczne wszystkich grzejników wyposażyć w głowice termostatyczne.

3. Instalacja wentylacji

Nawiew powietrza do pomieszczeń przewidziano poprzez montaż w stolarce okiennej

higrosterowanego nawiewnika okiennego EMM f-my Aereco. Wywiew zużytego powietrza

z pomieszczeń przewidziano poprzez zastosowanie wentylatora dachowego zamontowanego

na podstawie dachowej tłumiącej o wydajności 220m3/h. Wywiew z łazienek odbywał się

będzie poprzez wentylatory łazienkowe zintegrowane z oświetleniem i wyłącznikiem

czasowym. Napływ powietrza do łazienek przewidziano z pomieszczenia ogólnego. W tym

celu w dolnej części drzwi prowadzących z pokoju ogólnego do łazienek należy zamontować

kratki transferowe w skrzydłach drzwi.



II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne

dotyczące wykonania i odbioru robót .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji następujących robót wymienionych w szczegółowych specyfikacjach

technicznych.

1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót

budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

l .5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

l .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,

I.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby



jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności

podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne

z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne

z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia

zabezpieczające, w tym:

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę

umowną.

l .5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,



hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do

tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 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 albo przez personel wykonawcy.

l.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiającego.

l.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy .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, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są

uwzględnione w cenie umownej.



1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.

z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.

Nr 169 póz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2. l. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu

udokumentowania, że materiały uzyskane dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST

w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa

w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca



czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca

powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji

robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniać normy ochrony

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi

nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam

gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po

akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym w umowie.



5. WYKONANIE ROBÓT

5. l. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej

i graficznej,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność

z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.l. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na

piśmie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawcę na własny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotycząc realizacji robót będą wykonywane przez

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA

z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są

objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST.

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r,

(Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez



SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające

w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań

będą odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu

gwarancyjnego.

[2] Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [l]-[2],następujące

dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie

Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie



obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami

określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8. l. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

c) odbiorowi częściowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż



w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie

Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi

ustaleniami,

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których

mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową

i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych

w dokumentach umowy.



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany

przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.

uzupełniające lub zamienne),

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4. protokoły odbiorów częściowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i

przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych

robót związanych z

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po

upływie okresu rękojmi i

gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzględnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót".



9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

póz. 2016 z późn.

zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz.

177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U, z

2002 r. Nr 147, póz.

1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. J 321 z

późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z

późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr

204, póz 2086).

9.2. Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.

U. Nr 209, póz. 1779).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.

Nr 209, póz. 1780).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. Nr 47, póz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, póz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr

202, póz. 2072).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. Nr 198, póz. 204!).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, H, III, fV,

V) Arkady, Warszawa

1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 1NSTAL, Warszawa, 2001.



III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SANITARNA

1. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA

KOD CPV 45332000-3

(ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji wodociągowo-

kanalizacyjnej i ciepłej wody użytkowej w projektowanej rozbudowie budynku

Środowiskowego Domu Samopomocy „KALINA” w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 84 na

dz. nr 14/1.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, ciepłej wody oraz instalacji

hydrantowej p.poż.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

- montaż rurociągów,

- montaż armatury,

- montaż urządzeń,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja działania instalacji.

1.3.1. Instalacja wod- kan.

Instalacja wody zimnej i ciepłej

Wewnętrzną instalację wody zimnej dla węzłów sanitarnych należy wykonać z rur

tworzywowych PE-RT/Al./PE-RT, krytych w bruzdach ściennych i warstwach posadzkowych

w izolacji przystosowanej do instalacji podtynkowych. Włączenie do istniejącej instalacji

wykonać w kanale technologicznym. Główne zawory odcinające należy zlokalizować



w kanale technologicznym. Jako armaturę odcinającą przewiduje się zawory ze śrubunkiem

i bez śrubunku dla małych średnic. Zasilenie płuczek ustępowych poprzez przewody

elastyczne oraz zawory odcinające przy płuczce. Jako armaturę czerpalną przyjmuje się

standardowe baterie typu stojącego montowane na umywalkach i zlewozmywaku. Baterie

natryskowe w kabinach wyposażone w wąż elastyczny długości 1,5 m, przystosowane na

wodę zmieszaną w mieszaczu termostatycznym podtynkowym. W węźle sanitarnym dla

niepełnosprawnych przewidziano armaturę oraz sanitariaty wykonane w wersji dla

niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi pochwytami.

Kanalizacja sanitarna

Projektuje się instalację z rur PVC dla kanalizacji wewnętrznej z rur PVC kanalizacyjnych

kielichowych uszczelnionych uszczelką gumową. Wszystkie piony należy wyprowadzić nad

dach budynku i zakończyć wywiewkami. Na każdym pionie nad posadzką parteru należy

zamontować czyszczaki. Węzły sanitarne należy wyposażyć w miski ustępowe typu kompact

lub na stelażach, umywalki z otworami oraz brodziki natryskowe najazdowe z kabinami

narożnymi niskimi (H=100cm) z drzwiami składami całkowicie na ścianę. Pomieszczenie dla

niepełnosprawnych należy wyposażyć w urządzenia w wersji dla niepełnosprawnych.

W pomieszczeniu porządkowym należy zamontować zlew jednokomorowy i umywalkę.

1.4. Ogólne wymagania

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 sieci

wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne

i przemysłowe”. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do

wprowadzonych zmian konstrukcyjnobudowlanych, 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, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej

instalacji.



2. MATERIAŁY

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 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. Odbiór

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony

aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociągowa będzie wykonana z tworzywa prowadzonych w warstwach

posadzkowych oraz bruzdach ściennych (rozprowadzenia do przyborów).

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych z PVC, uszczelnionych

w kielichach gumowymi pierścieniami zaopatrzonych w rewizje oraz wywiewki dachowe.

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową –

zawory odcinające kulowe, do płuczek zawory chromoniklowe z wężykiem elastycznym, do

umywalek i zlewozmywaka baterie stojące, natomiast do natrysków baterie ścienne

Na podejściach do podłączenia baterii stojących należy użyć zaworów odcinających z filtrami

oraz wężyków w oplocie metalowym.

2.3. Przybory sanitarne

Budynek należy wyposażyć w następujące przybory sanitarne:

- umywalki ceramiczne białe z postumentami lub półpostumentami z bateriami stojącymi w

wersji dla niepełnosprawnych

- miski ustępowe z zaworem kątowym chromowanym w wersji dla niepełnosprawnych

- brodziki natryskowe najazdowe z bateriami natryskowymi z kabinami natryskowymi

niskimi

- zlew pojedynczy z baterią ścienną

2.4 Izolacja termiczna

Rurociągi PE-RT/Al/PE-RT układane w warstwie izolacji termicznej podłogi i w bruzdach

ściennych izolować otulinami PE o grubości min. 6mm.  Jako materiał izolacyjny tych

przewodów stosować otulinę PE Climaflex Stabil f-my NMC. Współczynnik przewodzenia

ciepła λ = 0,038 W/mK dla 40 °C lub inną o podobnych właściwościach, posiadającą atest o

współczynniku przenikania ciepła k-0,38 W/m^K. Otuliny muszą posiadać aprobatę



techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku

i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku

i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposażenia

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi

środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy

wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych

w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy

składować w magazynach zamkniętych. Baterie oraz armaturę dla niepełnosprawnych

transportować krytym środkiem transportu, natomiast składować, do czasu montażu,

w oryginalnym fabrycznym opakowaniu w pomieszczeniu zabezpieczonym przed ingerencją

osób postronnych.

4.4. Izolacja termiczna

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do

wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone,

a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny

zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.



5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Montaż rurociągów

Rurociągi łączone będą za pomocą kształtek zaciskowych lub zgrzewanych (rury

z tworzywa). Wymagania ogólne dla połączeń gwintowanych, zaprasowywanych

i zgrzewanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót”.

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty,

wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić,

czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz

czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych

lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

Kolejność wykonywania robót:

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

 przecinanie rur,

 założenie tulei ochronnych,

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

 wykonanie połączeń.

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim

materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość

osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.

Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać

za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. Przewody pionowe należy mocować do

ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20

mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wykonaną instalację należy zaizolować. Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami

pionów wykonać rewizje.

5.3. Montaż armatury i osprzętu

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.



5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów

musi być poddana próbie szczelności. Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.

Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu

próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót

protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle

przylegać do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą

być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami

Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości

producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało

spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu

poprawek przeprowadzić badania ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemysłowe”. W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory

między operacyjne:

 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),

 ściany w miejscach montażu przyborów (otynkowanie),

 bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.

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 realizacji postanowień dotyczących usunięcia

usterek,

 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i

uzupełnienia),

 protokoły badań szczelności instalacji.

8. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

ogólne”.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL,

Warszawa 2001.

PN-76/B-02440 „Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania.”

PN-71/B-10420 „Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy

odbiorze.”

PN-81/B-10700/00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.”

PN-81/B-10700/01 „Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”

PN-81/B-10700/02 „Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej

z rur stalowych ocynkowanych.”

PN-83/B-10700/04 „Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej

z polichlorku winylu i polietylenu.”



PN-82/M- 54910 „Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacji

wodociągowej.”

PN-85/M-75178/00 „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.”

PN-76/M74001 „Armatura sieci domowej. Wymagania i badania”



2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KOD CPV 45331100-7

(INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w projektowanej rozbudowie

budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „KALINA” w Lublinie przy ul.

Kalinowszczyzna 84 na dz. nr 14/1.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie instalacji c.o. zasilanej z kompaktowego węzła cieplnego znajdującego się

w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej

wymienionych robót:

- montaż rurociągów,

- montaż armatury,

- montaż grzejników

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja działania instalacji.

1.3.1. Przyjęte rozwiązania projektowe wewnętrznej instalacji c.o.

Źródłem ciepła będzie projektowany wymiennikowy węzeł cieplny dwufunkcyjny

zlokalizowany w istniejącej części budynku. Włączenie do instalacji nastąpi w kanale

technologicznym. Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki płytowe stalowe PURMO

firmy RETTIG HEATING Sp.z o.o. z podłączeniem dolnym typ CV oraz w łazienkach

grzejniki łazienkowe Santorini. Wszystkie grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne.

Podłączenie do istniejącej instalacji należy wykonać z przewodów stalowych ze szwem

z usuniętym wypływem szwu wg PN-74/H-74244 z atestem ZETOM. Przewody stalowe

łączyć przez spawanie. Przejścia przewodów przez stropy i ściany wykonać w rurach



osłonowych. Od rozdzielaczy do grzejników instalację wykonać z rur z tworzyw sztucznych

PE-RT/Al./PE-RT prowadzonych w warstwie izolacji termicznej podłogi w otulinie z pianki

polietylenowej. Sposób prowadzenia musi umożliwiać kompensację wydłużeń cieplnych rur.

1.4. Ogólne wymagania

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 1988. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji

ogrzewania 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.

2. MATERIAŁY

Do wykonania adaptacji instalacji centralnego ogrzewania 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. Odbiór

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony

aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalację centralnego ogrzewania - należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu

walcowanych na gorąco ogólnego stosowania wg.PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie

oraz z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AL./PE-RT ( od rozdzielacza do grzejników).

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji zastosowano grzejniki stalowe płytowe typ PURMO typ CV

(podejścia od dołu) oraz grzejniki łazienkowe Santorini.



2.3. Armatura

W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne z zaworami

odcinającymi. Na podejściach do grzejników typu CV montować zawory odcinające typ

RLV-KS firmy Danfoss. Wszystkie grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne.

2.4. Izolacja termiczna

Należy zaizolować rurociągi stalowe prowadzone w kanałach instalacyjnych i na ścianach

przy długich ciągach przewodów, gdzie może występować znaczne schłodzenie wody.

Izolacje przewodów c.o. wykonać otuliną termoizolacyjną z pianki poliuretanowej Termorock

firmy Rockwool o grub. 20 mm. Na zakończeniach izolacji np. przy połączeniach z armaturą

stosować mankiety aluminiowe o szerokości 20 mm. Rurociągi PE-RT/Al/PE-RT układane

w warstwie izolacji termicznej podłogi izolować otulinami PE o grubości min. 6mm.  Jako

materiał izolacyjny tych przewodów stosować otulinę PE Climaflex Stabil f-my NMC.

Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/mK dla 40 °C. Otuliny muszą posiadać

aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku

i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.

Kształtki naleźy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku

i magazynowania rur i kształtek naleźy unikać ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie

grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być

pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione

i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie

i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych

w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura



Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,

powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki

i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach

zamkniętych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do

wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Montaż rurociągów

Montaż instalacji z rur PE-R/Al./PE-RT należy wykonać zgodnie z wytycznymi i warunkami

technicznymi producenta. Przy wykonaniu powyższego należy uwzględnić również wytyczne

zawarte w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw

sztucznych” opracowane przez PKTSGG W-Wa. I w odpowiednich normach

przedmiotowych. Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI

INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające

elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy

przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy

w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub

w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

Kolejność wykonywania robót:

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

 przecinanie rur,

 założenie tulei ochronnych,

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

 wykonanie połączeń.



Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku

źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi

odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim

materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość

osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany

lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy

wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.

5.3. Montaż grzejników

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni

ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej

110 mm.

Kolejność wykonywania robót:

 wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,

 wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,

 zawieszenie grzejnika,

 podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego

ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by

go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone,

grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie

było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki

grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu

złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące

powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.

5.4. Montaż armatury i osprzętu

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych,

z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz

pasty miniowej.

Kolejność wykonywania robót:

 sprawdzenie działania zaworu,



 nagwintowanie końcówek,

 wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem

uszczelniającym,

 skręcenie połączenia.

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu,

by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez

oś przewodu. Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać

w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe

przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym

w najwyższych punktach instalacji.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Przed

przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część)

kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy

instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda

w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem

inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalację należy dokładnie

odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności

należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Badania szczelności instalacji na zimno

należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. Każdy grzejnik

sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie

robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę

szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż

4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać

do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. Do pomiaru ciśnień próbnych należy

używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara.

Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. Wyniki badania

szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków

ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej

próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – w miarę



możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów

obliczeniowych.Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-

godzinną pracą instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót

protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle

przylegać do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą

być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. Grubość wykonanie izolacji nie

powinna się róŜnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o –5 do

+10 mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być

zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań

należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie

ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. Po przeprowadzeniu

prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru

technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

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.

8. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

ogólne”.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje

sanitarnei przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oprac.

PKTSGG W-wa

PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych

systemów ciepłowniczych. Wymagania”.

PN-82/B-02402 „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach”

PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.

PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.



PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.

PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości

wody”.

PN-B-02421 „Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń”

PN-91/B-02415 „Uzupełnienie instalacji w wodę”.



3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

KOD CPV 45331210-1

(INSTALOWANIE WENTYLACJI)

1. WSTĘP

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji podstawowej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej

w projektowanej rozbudowie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „KALINA”

w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 84 na dz. nr 14/1.

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie n/w instalacji. Zakres

opracowania obejmuje następujące roboty instalacyjne:

– wykonanie instalacji wywiewnej

– montaż urządzeń wentylacyjnych

1. Przyjęte rozwiązania projektowe instalacji wentylacji

Nawiew powietrza do pomieszczeń przewidziano poprzez montaż w stolarce okiennej

higrosterowanego nawiewnika okiennego EMM f-my Aereco, który pozwoli na napływ

świeżego powierza do pomieszczenia. Nawiewniki EMM należy montować w górnej części

stolarki okiennej. Wywiew zużytego powietrza z pomieszczeń przewidziano poprzez

zastosowanie wentylatora dachowego zamontowanego na podstawie dachowej tłumiącej

o wydajności 220m3/h. Wywiew z łazienek odbywał się będzie poprzez wentylatory

łazienkowe zintegrowane z oświetleniem i wyłącznikiem czasowym. Napływ powietrza do

łazienek przewidziano z pomieszczenia ogólnego. W tym celu w dolnej części drzwi

prowadzących z pokoju ogólnego do łazienek należy zamontować kratki transferowe

w skrzydłach drzwi.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST .

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów

Wykonawca zobowiązany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania określonych

materiałów, producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań projektowych.

Wentylator wyciągowy zamontować na dachu budynku na podstawie tłumiącej



Wentylatory łazienkowe i wyciągowe należy montować na podkładkach uszczelniających i

tłumiących przenoszone wibracje. 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 budowlano-montażowych. 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 Przetargowym 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 Przetargowego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i

projektanta. Elementy, których typ (producent) nie zostały określone muszą odpowiadać

aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Jakość montażu

elementów instalacji (przewody rurowe, kanały wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu

przez Inwestora.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST .

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby

przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których

ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po

uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace

montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp

i p.poż.



4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące środków transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST .

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas

rozładunku elementów instalacji, takich jak: wentylatory, należy zachować szczególną

ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich

wymagań bhp. Transport powyższych urządzeń powinien odbywać się w opakowaniach

fabrycznych w sposób zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczeniem lub upadkiem.

Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany urządzeniami

mechanicznymi stanowiącymi wyposażenie placu budowy. Transport na terenie budowy musi

spełniać wymagania zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST .

5.2. Szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych

Podstawę do wykonania instalacji mogą stanowić jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane

przez wykonawców instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na

Budowę, oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym,

Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.

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),

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 wraz z udokumentowaniem ich wyników

(protokóły odbiorów, wpisy do dziennika budowy),



f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia

wymaganych parametrów pracy),

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie

protokołów Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień,

temperatur, wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych),

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

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.

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót,

l) 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.).

m) 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 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 budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace

te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami

poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych,

n) wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze

sztuką budowlaną,

o) 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, zapewnienie odpowiedniej

konstrukcji urządzeń i elementów instalacji – wentylatory, etc.) oraz zastosowanie

odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu,

p) 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),

r) kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych

na rysunkach z wymiarami występującymi w naturze,

s) udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach

koordynacyjnych,

t) uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych

branż w fazie przygotowania i realizacji budowy,

u) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

w) przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi

odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie,

w) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych

urządzeń wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich 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.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania kontroli jakości

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w OST .



6.2. Szczegółowe wymagania – odbiór międzyoperacyjny

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających

zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa. Należy

je przeprowadzać w stosunku do następujących rodzajów robót:

– Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy.

– Fundamenty pod urządzenia.

– Konstrukcje pod urządzenia.

– Konstrukcje wsporcze

– Kanały wywiewne.

7. ODBIÓR ROBÓT INSTALACYJNYCH

7.1. Ogólne wymagania odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST .

7.2. Odbiory robót

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu

stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do

eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia

inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia

o zakończeniu robót na budowie. Przedmiotem odbioru są te instalacje wentylacji

i technologiczne, które wyodrębniono jako oddzielne składniki inwestycji.

7.2.1. Odbiór częściowy

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane

przed zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić:

– zgodność wykonania z projektem,

– użycie właściwych materiałów,

– Wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji.

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych,

jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia.

7.2.2. Odbiór końcowy

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać

komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych

oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i użytkownika.

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.

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:

 Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami

dokonywanymi w trakcie budowy,

 Dziennik budowy i książkę obmiarów,

 protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”,

 protokoły wykonanych prób i badań,

 świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających

odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie,

 Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urządzeń zastosowanych

w instalacjach.

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji naleŜy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem

przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie

działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie

stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy

z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów

podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez

osoby prowadzące budowę.


