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 1 CZĘŚĆ OGÓŁNA

 1.1 Nazwa zamówienia. 

Instalacja  klimatyzacji  mechanicznej   pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy i Miasta

Jastrowie, ul. Żymierskiego 79; 64-915 Jastrowie.

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie

montażu instalacji klimatyzacji. 

Zakres robót: 

– montaż urządzeń klimatyzacyjnych

– montaż przewodów miedzianych instalacji freonowej

– montaż przewodów PVC instalacji skroplinowej

– zabezpieczenie antyakustyczne i termiczne

– wykonanie instalacji zasilającej

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

Oprócz robót podstawowych do Wykonawcy należy: 

– Sprawdzenie  dokumentacji  projektowej  pod  względem  kompletności  i  zgodności  z

obowiązującymi normami  i   przepisami   oraz  pod  kątem  możliwości   technicznych

realizacji zgodnie  z  obowiązującymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i

rozwiązań. W przypadku wątpliwości, braków lub wad należy powiadomić Zamawiającego

w celu dokonania niezbędnych wyjaśnień lub poprawek.

– Dowóz materiałów na plac budowy. 

– Wytyczenie trasy projektowanych instalacji. 

– Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywania prac. 

– Naniesienie na dokumentacji wszystkich zmian jakie zostały dokonane w trakcie budowy

(dokumentacja powykonawcza). 
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1.4. Informacja o terenie budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  cenę  umowną.  Przewidywane

prace  nie  wymagają  opracowania  przez kierownika  budowy  planu  BiOZ.  Pracownicy  powinni

mieć  zapewniony  dobry  dostęp  do  ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych. Stanowiska

pracy, wyposażenie i sprzęt powinny być utrzymywane w dobrym  stanie  technicznym.  Miejsca

pracy  powinny  być   odpowiednio   zabezpieczone.   Pracownicy  powinni  posiadać  aktualne

przeszkolenie bhp oraz powinni być poddani instruktażowi stanowiskowemu. Jednocześnie powinni

posiadać  orzeczenia  lekarskie  o  braku  przeciwwskazań  do  pracy  na  zajmowanym  stanowisku.

Kierownik  budowy  powinien  posiadać  uprawnienia  do  sprawowania  samodzielnych  funkcji  w

budownictwie.  Pracownicy  powinni  być  zaopatrzeni  w  odzież  roboczą  oraz  środki  ochrony

indywidualnej.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia budowy  (przekazania  terenu  budowy)  do  daty

odbioru  ostatecznego.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za wszelkie  straty  spowodowane

pożarem  wywołanym  jako  rezultat   robót   albo  przez  personel   wykonawcy.  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  o  wytycznych  podczas  prowadzenia

robót.   Np.   rozporządzeni   Ministra  Infrastruktury  z  dnia  56  lutego  2003  roku  „w  sprawie

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych”  (Dz.  U.  z  dnia

19.03.2003 roku, Nr 46, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997

roku „w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 169, poz.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. 

 

1.5. Kody i nazwy CPV.

45300000-9 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
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1.6. Definicje pojęć.

Wszystkie  pojęcia  podstawowe  użyte  w  dokumentacji   projektowej   i   specyfikacji

technicznej   wykonania  i  odbioru robót  budowlanych są zgodne z  obowiązującymi normami i

ustawą Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami. 

 

2. SPRZĘT

Wykonawca   jest   zobowiązany  do   używania   jedynie   takiego  sprzętu,   który  nie

spowoduje  niekorzystnego wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  będzie  gwarantować

przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami określonymi  w    projekcie  budowlanym.  W

przypadku   braku   ustaleń   w   wyżej   wymienionych   dokumentach,  sprzęt  powinien  być

uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Liczba   i   wydajność

sprzętu  będzie  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  projektem  budowlanymi  nininiejsza

specyfikacją techniczna. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony

środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru

inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania ,tam

gdzie jest  to wymagane przepisami.  Jeżeli   przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia

sprzętu   przy   wykonywanych   robotach,   Wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru

inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji,

nie  może  być  później  zmieniany  bez  jego  zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i

narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  technologicznych,  zostaną  przez  inspektora

nadzoru  inwestorskiego   nie   dopuszczone   do   robót.   Wykonawca   jest   zobligowany   do

skalkulowania   kosztów  jednorazowych  sprzętu  w  cenie  jednostkowej  robót  do  których  jest

przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem instalacji należy stosować następujący sprzęt: 

– osprzęt specjalistyczny zgodny z instrukcją dostawcy klimatyzatorów

– wiertarki udarowe, osprzęt mechaniczny do montażu przewodów i urządzeń 
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3. TRANSPORT

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania

dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie

takich środków  transportu, które  nie wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i

właściwości  przewożonych  materiałów.  Wykonawca będzie  usuwał  na  bieżąco  i  na  własny

koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na drogach publicznych i na

dojazdach na teren budowy.

3.1. Urządzenia i instalacji klimatyzacji

Urządzenia  będą  dostarczane  na  plac  budowy  transportem  samochodowym.  Podczas

rozładunku  elementów instalacji,  takich  jak:  rury miedziane, izolacje, jednostki wewnętrzne i

zewnętrzne  klimatyzacji,  należy  zachować  szczególną  ostrożność,  aby  ich  nie  uszkodzić,

pamiętając  jednocześnie  o  zachowaniu   wszelkich   wymagań   bhp.   Składowanie   wszelkich

elementów  instalacji   klimatyzacji  może się  odbywać tylko  w warunkach uniemożliwiających

zmianę własności, uszkodzenie. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny. 

 

3.2. 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. Należy  unikać  dłuższego  działania

promieni  słonecznych  na  otuliny  z  PE,  ponieważ  materiał  ten  nie  jest odporny na promienie

ultrafioletowe.  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. 

4. ODBIOR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE

Materiały  należy  dostarczyć  na  budowę  wraz  ze  świadectwem  jakości,   kartami
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gwarancyjnymi,   protokołami  odbioru   technicznego   oraz   atestem   zgodności   z   normą.

Dostarczone  na  miejsce  budowy  materiały  należy sprawdzić pod względem kompletności i

zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W razie  stwierdzenia  wad  lub

powstania  wątpliwości  co  do  ich  jakości  należy  przed  wbudowaniem  poddać  je badaniom

określonym przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki ogólne

W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności:

– 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)

– Zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 

– 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, 

– Przeprowadzenie  wymaganych  prób  instalacji  wraz  z  udokumentowaniem  ich  wyników

(protokóły odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 

– Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia

wymaganych parametrów pracy), 

– Wykonanie  wszelkich  wymaganych  pomiarów  instalacji  i  analiz  oraz  przekazanie

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

temperatur, wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych), 

– Przeprowadzenie  niezbędnych  prób,  analiz  i  ekspertyz  wymaganych  przez odpowiednie

władze  lub instytucje – wraz z udokumentowaniem ich wyników, 

– Przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje,

– 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
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innego  materiału   lub   urządzenia,   posiadającego   wymagany  certyfikat   lub   atest,

dopuszczenie, etc.  Proponowane  materiały  lub  urządzenia  muszą  być  równoważne  z

zastosowanymi   w  proj.   pod względem technicznym,  jakościowym,  estetycznym oraz

kosztowym. 

– Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót,  

– Wykonanie  przejść  i  przepustów  instal.  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.). 

– Wykonanie  uszczelnień  wszelkich  przejść instalacji  przez  elementy budynku zgodnie  ze

sztuką budowlaną, 

– Montaż  odpowiednich  elementów  zapobiegających  rozprzestrzenianiu  się  hałasu  oraz

drgań spowodowanych  pracą  instalacji,  takich  jak:  obudowy  i  osłony  tłumiące,  tłumiki

dźwięku,  podstawy amortyzacyjne,  podkładki  tłumiące,  łączniki elastyczne przewodów

rurowych, odpowiednie  elementy  izolacyjne,  antywibracyjne  i tłumiące  w  miejscach

styku  instalacji  z  elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i

elementów  instalacji  oraz  zastosowanie  odpowiednich  rozwiązań  ograniczających

rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 

– Zamurowanie,  zabetonowanie,  etc.  wszelkich  otworów  pozostałych  w  związku  z

prowadzeniem instalacji sanitarnych  przez  przegrody  budowlane,  w  tym  oddzielenia

pożarowe,   o   ile   prace   te   w   konkretnym  wypadku   nie   zostały   wyraźnie   (w

odpowiednich  projektach  branżowych)  włączone  do  zakresu  robót wykonawcy robót

innej branży (np. robót ogólnobudowlanych),  

– Kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych

na rysunkach z wymiarami występującymi w naturze, 

– Udział  w  konsultacjach  i  inspekcjach  na  miejscu  budowy  oraz  innych  rozmowach

koordynacyjnych,  Uzgadnianie  robót  z  lokalnym  nadzorem  budowlanym  oraz

zleceniobiorcami z pozostałych branż w fazie przygotowania i realizacji budowy, 

– Wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 

– Przeprowadzenie  szkolenia  personelu  użytkownika,  wraz  z  przekazaniem  Inwestorowi

odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie, 

– Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń

wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, 
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– Doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrów pracy, 

 

5.2. Montaż klimatyzacji

– Przewody   instalacji  klimatyzacyjnej   powinny   być   zamocowane   do   przegród

budowlanych   w  odległościach  umożliwiających   szczelne   wykonanie   połączeń

poprzecznych.  W przypadku  połączeń  kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co

najmniej 100 mm. 

– Przejścia  przewodów  przez  przegrody  budynku  należy  wykonać  w  otworach,  których

wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów.  Przewody

na  całej   grubości przegrody  powinny  być  obłożone  wełną  mineralną  lub  innym

materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

– Izolacja cieplna przewodów klimatyzacji   powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne i

poprzeczne. 

– Izolacja   cieplna   nie   wyposażona  przez  producenta  w  warstwę  chroniącą  przed

uszkodzeniami  mechanicznymi   oraz   izolacje   narażone   na   działanie   czynników

atmosferycznych  powinny  mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon

na swojej zewnętrznej powierzchni. 

– Materiał  podpór  i  podwieszeń  powinna  charakteryzować  odpowiednia  odporność  na

korozję  w  miejscu zamontowania. 

– Metoda  podparcia  lub  podwieszenia  przewodów  klimatyzacyjnych  powinna   być

odpowiednia do  materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

– Odległość   między   przewodami   lub   podwieszeniami   powinna   być   ustalona   z

uwzględnieniem  ich wytrzymałości  i  wytrzymałości  przewodów  klimatyzacyjnych  tak

aby   ugięcie   sieci   przewodów  klimatyzacyjnych  nie  wpływało  na  jej  szczelność,

właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

– Zamocowania  przewodów  klimatyzacji  do  konstrukcji  budowlanej  powinno przenosić

obciążenia  wynikające   z   ciężarów:   przewodów   klimatyzacyjnych,   materiału

izolacyjnego,   elementów   instalacji  klimatyzacji  nie  zamocowanych  niezależnie

zamontowanych w sieci przewodów, elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

– Elementy  zamocowania  podpór  lub  podwieszeń  do  konstrukcji  budowlanej  powinny

mieć  współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego

obciążenia. 
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– Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik

bezpieczeństwa  równy  co  najmniej  1,5  w  odniesieniu  do  granicy  plastyczności  pod

wpływem obliczeniowego obciążenia. 

– Poziome  elementy  podwieszeń  i  podpór  powinny  mieć  możliwość  przeniesienia

obliczeniowego  obciążenia  oraz   być   takiej   konstrukcji,   aby   ugięcie   między   ich

połączeniami  z  elementami  pionowymi  i  dowolnym punktem  elementu  poziomego  nie

przekraczały  0,4  %  odległości  między  zamocowaniami  elementów pionowych. 

– Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć

współczynnik bezpieczeństwa  równy  co  najmniej   1,5   w  odniesieniu  do  granicy

plastyczności  pod  wpływem obliczeniowego obciążenia. 

– W  przypadkach,  gdy  jest  wymagane,  aby  urządzenia  i  elementy  w  sieci  przewodów

klimatyzacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne

ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

– Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od

źródła  drgań  powinny  być  wykonane  jako  elastyczne  z  zastosowaniem  podkładek  z

materiałów elastycznych 

– Przed  przystąpieniem  do  badań  i  uruchomieniem  urządzeń  należy  dokonać  przeglądu

zamontowanych  urządzeń  co  do  zgodności  z  dokumentacją  W czasie  próbnego  ruchu

urządzeń należy wykonać regulacje i pomiary urządzeń. Po zakończeniu ruchu próbnego

należy  wykonać  sprawozdanie  z  pomiarów.  Zamawiający  dokonuje  weryfikacji

sprawozdania 

– 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   należy  na   czas   budowy zabezpieczyć

odpowiednimi  zaślepkami  lub  osłonami.  Należy  dopilnować,  aby  wnętrze  przewodów

wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 

– Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio

zabezpieczyć  lub  czasowo  (na  czas  robót,  które  mogą  spowodować  ich  uszkodzenie)

zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym

pomieszczeniu. 

– Wszelkie  przejścia  przewodów  przez  przegrody  budowlane  należy  odpowiednio  do

rodzaju  przewodu uszczelnić  oraz  zabezpieczyć  przed  przenoszeniem  drgań  i  hałasów

(należy  zastosować  odpowiednie przejścia instalacyjne). 
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– Wszelkie  punkty  styku  instalacji   z  budynkiem  muszą  być  wykonane  w  sposób

uniemożliwiający powstawanie  hałasu  i  przenoszenie  drgań  z  instalacji  na  budynek.

Wszystkie  urządzenia    mechaniczne należy odseparować  od budynku oraz od instalacji w

sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. 

– Elementy  instalacji  wymagające  obsługi  należy  w  miarę  możliwości  lokalizować  poza

pomieszczeniami, w obszarach ogólnie dostępnych. 

– Wszelkie  domiary  urządzeń  oraz  wymiary  budynku  należy  w  czasie  robót  na  bieżąco

sprawdzać w naturze.  

– Montaż urządzeń musi odbywać się ściśle wg wytycznych producentów i przez uprawnione

do tego firmy. 

– Zmiany   wprowadzone   do   rozwiązań   projektowych   są   możliwe   po   uzyskaniu

jednoznacznej   akceptacji  projektanta  i  Zamawiającego,  jedynie  w  przypadku

zaproponowania  rozwiązań  mniej  kosztownych,  ale  co  najmniej  równorzędnych

konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna

informacja:   rysunki,   obliczenia,   specyfikacje,   kalkulacja   cenowa,   proponowana

technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Inwestora. 

5.3 Montaż izolacji

– Montaż   izolacji   cieplnej   rozpoczynać   należy   po   uprzednim   przeprowadzeniu

wymaganych  prób  szczelności,  wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni

przeznaczonych  do  zaizolowania  oraz  po  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania

powyższych robót protokołem odbioru.

– Powierzchnia  rurociągu  lub  urządzenia  powinna  być  czysta  i  sucha.  Nie  dopuszcza się

wykonywania  izolacji   cieplnych   na   powierzchniach   zanieczyszczonych   ziemią,

cementem,   smarami   itp.   oraz   na  powierzchniach  z  niecałkowicie  wyschniętą  lub

uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

– Materiały przeznaczone do wykonania  izolacji cieplnych powinny być suche, czyste i nie

uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

– Grubość  wykonanej  izolacji  cieplnej  nie  powinna  się  różnić  od  grubości  podanej  w

dokumentacji  techniczno-  technologicznej  więcej  niż  o:  -  -5.:,-  +10  mm,  przy  grubości

izolacji do 150 mm włącznie, 
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– Całość robót przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót dla wszystkich robót polega na sprawdzeniu : 

– użycia właściwych materiałów i urządzeń

– prawidłowości wykonanych połączeń 

– jakości zastosowanych materiałów uszczelniających 

– odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych 

– prawidłowości przeprowadzenia wstępnej regulacji 

– jakości wykonania izolacji  

– zgodności wykonania z dokumentacją techniczną 

 

7. OBMIAR ROBÓT

W  wycenie  robót  należy  uwzględnić  wszystkie  elementy  potrzebne  do  prawidłowego

funkcjonowania  instalacji,  w  tym  wszelkiego  rodzaju  zamocowania,  podwieszenia,  podpory,

fundamenty,  konstrukcje  wsporcze,  obudowy,  otwory   w   elementach   budynku,   przejścia   i

przepusty  instalacyjne,  materiały  i  elementy  montażowe  i uszczelniające, izolacje, powłoki

malarskie  i  zabezpieczające,   zabezpieczenia  na  czas  budowy i  zabezpieczenia  miejsca  robót,

kształtki,  elementy łączące i  dostosowujące,  osprzęt,  filtry,  tłumiki dźwięku i  drgań, atestowane

przejścia  instalacyjne  przez  oddzielenia  pożarowe,  zasilanie  elektryczne,  wszelkiego  rodzaju

urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i

rozruchu  instalacji  oraz  wszelkie  zabiegi  i  czynności  konieczne  do  zgodnego  z  wymaganiami

dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy wycenie

robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na

koszt   wykonania,   uruchomienia   lub   odbioru   instalacji.   Obmiar   robót   będzie   określać

faktyczny  zakres  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową i  SST,  w jednostkach

ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiar  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
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zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania  ilości  robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i

KNR- ach. Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót

będą  zaakceptowane  przez Inspektora nadzoru 

 

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest: 

– przewody klimatyzacyjne, izolacja, płaszcze ochronne, obudowy ogniochronne - m2

– montaż  jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, – szt. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT

Poszczególne  etapy  robót  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  Inspektora

Nadzoru.   Odbioru   robót  (stwierdzenie   wykonania   zakresu   robót   przewidzianego   w

dokumentacji)   dokonuje  Inspektor   Nadzoru,   po zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  robót   do

odbioru.   Odbiór   powinien   być   przeprowadzony   w   czasie  umożliwiającym   wykonanie

ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót.  Roboty  poprawkowe Wykonawca

wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z  Inspektorem  Nadzoru.  Odbiory  robót

zanikających  i  ulegających  zakryciu  należy  prowadzić  w  miarę  postępu  robót,  kontrolując  ich

jakość w sposób podany w punkcie 5. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami

podanymi w punkcie 6.

Poszczególne  etapy  robót  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  Inspektora

Nadzoru.  Jeżeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  należy  uznać  za

zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy

uznać  za  niezgodne  z  wymaganiami  norm i  kontraktu.  W takiej   sytuacji   Wykonawca   jest

zobowiązany  doprowadzić   roboty  do   zgodności   z   normą  i   Dokumentacją  Projektową,

przedstawiając je do ponownego odbioru. 

 

8.1. Odbiór techniczny końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
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– protokoły wykonanych prób i badań 

– instrukcje obsługi wydane przez dostawców urządzeń 

– atesty, świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności 

– projekt powykonawczy 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową

– protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia usterek 

– aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia

– kompletność dokumentacji odbiorowej 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

– roboty przygotowawcze

– zakup i dostawę materiałów

– wykonanie rurociągów wraz z montażem armatury i jednostek klimatyzacji

– wykonanie prób szczelności 

– wykonanie pomiarów i testów

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

 

10.1. Normy

– PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

– PN-B-02151/02 Akustyka  budowlana.  Ochrona przed hałasem  pomieszczeń w budynkach.

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

– PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

– PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

– PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

– PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 

– PN-76/B-03420 Wentylacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 

– PN-78/B-03421  Wentylacja   i   klimatyzacja.   Parametry  obliczeniowe  powietrza   w

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
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– PN-78/B-10440  Wentylacja  mechaniczna.  Urządzenia  wentylacyjne.  Wymagania  przy

odbiorze. 

– PN-B-76001;1996 Wentylacja. Przewody. Szczelność. Wymagania i badania. 

– PN-B-76002;1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych

blaszanych. 

– PN-EN-1886;2001  Wentylacja  budynków  –  Centrale  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  –

Właściwości mechaniczne. 

10.2. Inne dokumenty

– Instrukcje techniczne producenta central

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych cz. II „ Instalacje sanitarne i

przemysłowe” – rozdział 10. 

– Ustawa z dnia 15 kwietnia 2003 r Prawo budowlane(Dz.U. Nr 89 poz. 414 ze zm.) 

– Ustawa z dnia 16 czerwca 2003 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121 poz. 1137 i

1138) 

– Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz 717) 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  12  kwietnia  2002r  w sprawie  warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690

z 2002r. tekst jednolity) 

– Rozporządzenie  MGPiB  z  dnia  19  grudnia  1994  r.  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów

technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 136 poz. 672 z1995 r. ze zm.) 

– Rozporządzenia  MSWiA  z  dnia  4  marca  1999  r.  w  sprawie  wprowadzenia  obowiązku

stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209) 
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