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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji wentylacji i klimatyzacji w przebudowywanych 
pomieszczeniach I piętra budynku przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "GÓRNA" w Łodzi przy 
ul. Cieszkowskiego 6 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyŜszej ST. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Instalacja wentylacji – zespół elementów i urządzeń związanych z dystrybucją, uzdatnianiem powietrza 
do celów bytowych lub technologicznych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób zgodny 
z dokumentacją oraz załączonymi standardami wykonania i obowiązującymi przepisami, w tym EN, PN i 
BN, Wymagania Techniczne. 

Wszelkie uwagi dotyczące dokumentacji, zakresu robót, sposobu wykonania muszą być 
zgłoszone przed podpisaniem kontraktu i wyjaśnione w sposób nie budzący wątpliwości. 
Wszystkie zastosowane maszyny, urządzenia i materiały muszą posiadać wymagane prawem dokumenty 
uprawniające do stosowania w budownictwie na terenie R.P. 

Wykonawca jest zobowiązany do zebrania wszystkich informacji potrzebnych dla określenia 
trudności związanych z wykonaniem swoich prac, a wynikających z usytuowania obiektu i graniczącymi z 
nim terenami (utrudnienia w zaopatrzeniu, wjazdu sprzętu, przepisami i wymaganiami zarządu dróg, 
policji, konserwatora zbytków, itp.).  
Wykonawca niniejszego zakresu jest zobowiązany do wyznaczenia na cały okres trwania prac 
budowlanych uprawnionego kierownika robót do nadzoru nad pracami i kontaktu z Inwestorem. 

Wykonawca będzie jednakŜe całkowicie odpowiedzialny za:  
- zgodność dostarczonych i zainstalowanych przez siebie urządzeń z ich opisem oraz zgodność 
z charakterystyką techniczną podaną w projekcie oraz za ich poprawne funkcjonowanie i trwałość, 
- montaŜ, 
- rezultat wykonania i uŜytkowania poszczególnych urządzeń i materiałów. 

Wykonawca powinien wykonać zadania kompletnie. Wszystkie prace mają być wykonane 
zgodnie z Zasadami Sztuki Budowlanej. 
 
2. Materiały 

Materiały do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji naleŜy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową (opisem technicznym i rysunkami). 

Wszelkie zastosowane materiały muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy 
„Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) i Ustawie z 
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa oraz certyfikaty 
potwierdzające jakość uŜytych materiałów.   

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą posiadać zaświadczenia o zgodności 
z Polską Normą oraz atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Kanały wentylacyjne wykonywać wg PN – EN 1505,2001 i PN – EN 1506,2001 z blachy 
ocynkowanej jako prostokątne i kołowe. Stosować systemy połączeń kanałów okrągłych i prostokątnych 
zapewniające wymaganą sztywność szczelność połączeń wg wytycznych producenta systemu.  

Podwieszenia kanałów systemowe np. HILTI. 
Przed rozpoczęciem prac, wykonawca dostarczy Projektantowi BranŜowemu wszystkie dane 

proponowanych materiałów tzn. strony katalogowe, certyfikaty i atesty. Po zatwierdzeniu ich przez 
Inwestora i Projektanta BranŜowego materiały, których dotyczą w/w dokumenty zostaną dopuszczone lub 
nie do zastosowania na obiekcie. 

Dopuszczalne jest na etapie wykonawstwa stosowanie urządzeń i materiałów innych niŜ podane 
w projekcie pod warunkiem pisemnej zgody Projektanta BranŜowego, który moŜe jako jedyny 
w porozumieniu z Inwestorem i w trosce o Jego dobro wydać opinie techniczną dotyczącą zmiany 
urządzeń lub elementów składających się na kompletne wykonanie instalacji.  

 
 



 

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiązania i informacje stanowią własność 
intelektualną Projektanta i nie mogą być w jakikolwiek sposób: wykorzystywane, udostępniane osobom trzecim bądź powielane, bez pisemnej 

zgody właściciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wyłączną własność Inwestora. 
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2.1. Składowanie materiałów 
Kanały wentylacyjne przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach. Składować na płaskim, 

równym, utwardzonym podłoŜu zabezpieczonym przed gromadzeniem wód opadowych oraz przed 
działaniem słońca i deszczu. Pierwszą warstwę kanałów układać na podkładach drewnianych. 

Kanały naleŜy układać wg poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób umoŜliwiający 
dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych sztuk kanałów. 

Armaturę naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
 
3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z właściwego sprzętu budowlanego umoŜliwiającego 
wykonanie instalacji, w tym specjalistycznego sprzętu do montaŜu kanałów, instalacji freonowych, 
podwieszeń i izolacji, rusztowań itp. 

Sprzęt montaŜowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii wykonania, warunków 
wykonywania robót oraz racjonalnego wykorzystania na budowie. 
 
4. Transport 

Załadunek transport oraz rozładunek materiałów do wykonania instalacji powinien się odbywać w 
taki sposób, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Do transportu elementów instalacji stosować samochody dostawcze o ładowności do 0,9t lub 
inne środki transportu zatwierdzone przez Kierownictwo Budowy.  

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa na terenie całej budowy. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyŜej warunków obciąŜają Wykonawcę.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. 

Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 

Wykonawca niniejszego działu zapewni wykonanie wszystkich elementów opisanych i nie 
opisanych w niniejszym opracowaniu a dotyczących kompletnego wykonania prac związanych z branŜą 
wentylacji i klimatyzacji, jak i równieŜ wywóz na bieŜąco wszelkich odpadów związanych z 
wykonywanymi przez niego pracami.  
Materiały:  

Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów: 
a) blacha lub taśma stalowa ocynkowana, 
b) samonośnych płyt z wełny mineralnej, 
c) blacha lub taśma stalowa aluminiowa 
d) blacha stalowa odporna na korozję lub kwasoodporna 
e) blacha ocynkowana. 

 
Wykonanie:  

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wŜerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć 
ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom 
norm PN – EN 1505 i PN – EN 1506. 
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN – B 76001. 

Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy 
PN – B – 04343. 

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN – 
B – 76002. Dopuszcza się stosowanie systemowych połączeń kanałów okrągłych i prostokątnych 
zapewniających wymaganą szczelność i sztywność połączeń. 
 
Monta Ŝ przewodów:  

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umoŜliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 
odległość ta powinna wynosić, co najmniej 100 mm. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku naleŜy wykonywać w otworach, których wymiary 
są od 20 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. 
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Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłoŜone wełną mineralną lub innym materiałem 
o podobnych właściwościach. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny być wykonane 
w sposób nie obniŜający odporności ogniowej tych przegród.  

Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłuŜne i poprzeczne, a w 
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, 
odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. Jako izolację naleŜy stosować wełnę mineralną 
o grubości 50mm w płaszczu z folii aluminiowej.  

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 
miejscu zamontowania. 

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Stosować systemy np. HILTI. 

Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie przewodów nie wpływało na jej szczelność, 
właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciąŜenia wynikające z 
cięŜarów: 

• przewodów 
• materiału izolacyjnego 
• elementów instalacji nie zamontowanych niezaleŜnie a zamontowanych w sieci przewodów, np. 

tłumików, przepustnic itp. 
• elementów składowych podpór lub podwieszeń 
• osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciąŜenie przewodów w czasie czyszczenia 

lub konserwacji. 
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obciąŜenia. 
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciąŜenia. 

Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć moŜliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciąŜenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i 
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 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 obciąŜenia. 

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, naleŜy zapewnić niezaleŜne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną, konstrukcja podpór lub 
podwieszeń powinna umoŜliwiać kompensację wydłuŜeń liniowych. 

Podpory i podwieszenia powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek 
z materiałów elastycznych i wibroizolatorów. 
 
Otwory rewizyjne i mo Ŝliwo ść czyszczenia instalacji  

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych 
w przewodach instalacji lub demontaŜ elementu składowego instalacji. 
NaleŜy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 

• przepustnice (z dwóch stron), 
• tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony), 
• tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron). 
PowyŜsze wymaganie nie dotyczy urządzeń, które łatwo moŜna zdemontować w celu oczyszczenia 

(z wyjątkiem klap poŜarowych,) 
 
Wentylatory  

Wszystkie urządzenia wentylacyjne tzn. agregaty chłodnicze, wentylatory kanałowe powinny 
odpowiadać parametrom zawartym w projekcie technicznym. Jednocześnie naleŜy zwrócić szczególna 
uwagę na wymiary centrali podwieszanej. 

Sposób zamontowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 
konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów 
spręŜynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 

Amortyzatory pod wentylator naleŜy rozmieszczać w taki sposób, aby środek cięŜkości 
wentylatora znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. 

Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i 
kształtem otworów wentylatora. 



 

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiązania i informacje stanowią własność 
intelektualną Projektanta i nie mogą być w jakikolwiek sposób: wykorzystywane, udostępniane osobom trzecim bądź powielane, bez pisemnej 

zgody właściciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wyłączną własność Inwestora. 
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Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 ≤ L ≥ 250 mm. 
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas 
pracy wentylatora i jednocześnie, aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację. 

Podczas montaŜu wentylatora naleŜy zapewnić: 
• odpowiedni (poziome lub pionowe), w zaleŜności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika 

wentylatora, 
• równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika, 
• ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika ( w 

przypadku wentylatorów z przekładnią pasową). 
 
 
Wywiewniki  

Elementy ruchome wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z moŜliwością ich 
przestawienia. PołoŜenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

Wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem naleŜy prowadzić jak 

najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
W przypadku łączenia wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie 

naleŜy: 
• zgniatać tych przewodów 
• stosować przewodów dłuŜszych niŜ 4 m. 
Sposób zamocowania wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz 

wymianę jego elementów bez uszkodzenia przegrody. 
Wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być montowane w pozycji całkowicie otwartej. 

 
Przepustnice  

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposaŜone 
w element umoŜliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym połoŜeniu. Mechanizmy 
napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań hałasu w 
czasie pracy instalacji. 

Mechanizmy napędu przepustnic powinny umoŜliwiać łatwą zmianę połoŜenia łopat w pełnym 
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie połoŜenia otwartego i 
zamkniętego. 

Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej 
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN – EN 1751. 

Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji 
podanej w PN – EN 1751. 
 
Tłumiki hałasu  

Tłumiki hałasu powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi pozycji zgodnej z 
oznakowaniem zawierającym: 

• kierunek przepływu powietrza, 
• wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra ↑). 
W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) tłumiki 

naleŜy montować w przewodach wentylacyjnych jak najbliŜej przegrody akustycznej (ściana, strop) 
oddzielającej to pomieszczenie od sąsiedniego. 
 
6. Kontrola jako ści robót 

Wykonawca niniejszego działu będzie w pełni odpowiedzialny za zamontowane przez siebie 
instalacje i urządzenia aŜ do czasu ich ostatecznego odbioru. Wykonawca w trosce o swoją pracę 
powinien przedsięwziąć wszelkie środki uniemoŜliwiające jakiekolwiek uszkodzenie wykonanych przez 
niego prac i zamontowanych urządzeń.  
Do dnia odbioru poprzez Inwestora, wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie swych prac. 
6.1. Badania i próby 

Próby podzielone są na następujące kategorie: 
a) Próby przeprowadzane przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, z 

których musi dostarczyć protokół, 
b) Próby funkcjonowania przeprowadzone przez Wykonawcę, na polecenie organów Kontroli 

Technicznej i jej przedstawicieli,  
c) Dodatkowe próby na polecenie Inspektora Nadzoru.  
Podczas wykonywania prób Wykonawca musi zapewnić obecność Kierownika Budowy i jeśli istnieje taka 
potrzeba, obecność techników z odpowiednim wyposaŜeniem pomiarowym i regulacyjnym. 
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Procedura pomiarów  

Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę 
i doświadczenie. 

Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych naleŜy określić połoŜenie punktów pomiarowych, 
uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach 
odbiorowych. 

W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niŜ 20 m2 naleŜy przyjąć co najmniej jeden punkt 
pomiarowy, większe pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny 
być wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w których oczekuje się występowania 
najgorszych warunków. 

Czynniki wpływające na jakość powietrza wewnętrznego oraz strumienie objętości powietrza, 
charakterystyki cieplne, chłodnicze i wilgotnościowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkości 
projektowe powinny być mierzone w warunkach projektowanej wielkości strumienia objętości powietrza 
instalacji. 
 
Dopuszczalna niepewno ść mierzonych parametrów:  

• strumień objętości powietrza w pojedynczym pomieszczeniu -  ±  20 % 
• strumień objętości powietrza w całej instalacji -                          ±  15 % 
• temperatura powietrza nawiewanego -                                         ±  2 ˚C 
• wilgotność względna -                                                                  ± 15 % 
• prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi                          ±  0,05 m/s   
• temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi                      ±  1,5 ˚C 

Wartości niepewności pomiarów zawierają dopuszczalne odchyłki od wartości projektowych jak równieŜ 
wszystkie błędy pomiarowe. 
 
Z wykonanych prób wykonawca sporządzi odpowiednie protokoły. 
 
Kontrola działania  

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie moŜliwości 
działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje czy poszczególne elementy instalacji 
takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepła zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji naleŜy wykonać prace wstępne: 

• próbny rozruch w warunkach róŜnych obciąŜeń (72 godziny ) 
• regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych 
• nastawienie przepustnic regulacyjnych w kanałach 
• określenie strumienia powietrza na kaŜdym nawiewniku i wywiewniki. Ustawienie kierunku 

wypływu powietrza z nawiewników 
• nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających 
• nastawienie regulatorów regulacji automatycznej 
• Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi 
• PrzedłoŜenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej 
• Przeszkolenie słuŜb eksploatacyjnych 
W czasie kontroli naleŜy dokonać weryfikacji dokonanych nastaw i regulacji wstępnej oraz dokonać 

kontroli pracy poszczególnych elementów instalacji. 
Po dokonaniu odbioru robót. Wykonawca wprowadzi obsługę techniczną w zagadnienia związane 

z robotami leŜącymi w zakresie niniejszej branŜy ( obsługa instalacji i jej konserwacja), niezbędne do 
właściwego funkcjonowania układów instalacyjnych. W/w wprowadzenie odbędzie się na bieŜąco 
i zostanie poparte demonstracjami oraz symulacjami działania układów. 
 
7. Obmiar robót 

Nie dotyczy. 
 
8. Odbiór 
 
Odbioru robót nale Ŝy dokona ć na podstawie wymaga ń wykonuj ąc:  

1. Sprawdzenie kompletności wykonanych robót 
2. Badania ogólne, obejmujące dostępność dla obsługi, kompletność oznakowania, rozmieszczenie 

zabezpieczeń p. poŜ. itp. 
3. Badania wentylatorów i innych urządzeń  
4. Badanie przepustnic  
5. Badanie elementów wydzielania poŜarowego 



 

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiązania i informacje stanowią własność 
intelektualną Projektanta i nie mogą być w jakikolwiek sposób: wykorzystywane, udostępniane osobom trzecim bądź powielane, bez pisemnej 

zgody właściciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wyłączną własność Inwestora. 
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6. Badanie sieci przewodów wraz z wywiewnikami 
7. Badanie elementów regulacji  

 
Wykonawca dostarczy:  

• rysunki powykonawcze, pokolorowane, 
• wyniki prób i pomiarów 
• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń 

i elementów ( w tym certyfikaty bezpieczeństwa) 
• raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montaŜem (ksiąŜka budowy). 

 
Dokumenty dotycz ące eksploatacji i konserwacji:  

• raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie słuŜb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie 
obsługi instalacji wentylacji w budynku 

• podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek 
• instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji 
• zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zuŜyciu 

w eksploatacji 
• wykaz elementów składowych wszystkich elementów urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, 

styczniki, regulatory) 
• dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej 

 
Zakres niezb ędnych ustale ń w umowie mi ędzy Inwestorem a Wykonawc ą instalacji:  

W związku z odbiorem instalacji umowa między Inwestorem a Wykonawcą instalacji powinna 
zawierać następujące ustalenia: 

• Odniesienie do warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych oraz określenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod 
pomiarowych itd.) jak równieŜ ewentualne odstępstwa i zmiany, 

• Określenie odpowiedzialności za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru 
z opracowaniem protokołu z badań. 

• Parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób uŜytkowania budynku), 
• Warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z uzasadnionych 

przyczyn (np. warunki pogodowe, brak uŜytkowania pomieszczeń), 
• Niezbędne działania w przypadku  nieodpowiednich wyników badań, 

Umowa na wykonanie instalacji powinna określać rodzaj i liczbę urządzeń, które powinny byś 
zamontowane. 

 

9. Podstawa płatno ści 
Nie dotyczy. 
 

10. Przepisy zwi ązane 
 

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji prac zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami 
i przepisami prawa budowlanego, a w szczególności: 

– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. 

Tekst jednolity Dz. U. Z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami. 

– Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 
1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – 
montaŜowych i rozbiórkowych. 

Dz. U. z 1972r. Nr 13, poz. 93. 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami. 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie 
ograniczeń, zakazów i warunków obrotu lub stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych. 

Dz. U. Nr 86, poz. 799. 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym. 

Dz. U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami. 
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– Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji. 

Dz. U. z 1993r. Nr 55, poz. 250. 

– Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o normalizacji. 

Dz. U. z 1993r. Nr 55, poz. 251. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 
33, poz. 270. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 
109, poz. 1155,1156. 

– Ustawa z dnia 27 marca 2003r.o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych 
ustaw. 

Dz. U. Nr 80, poz. 718. 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym. 

Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 415 z późniejszymi zmianami. 

– Ustawa z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Dz. U. Nr 80, poz. 717. 

– Ustawa z dnia 02.03.2001r o postępowaniu z czynnikami zuboŜającymi warstwę ozonową  

Dz. U. Nr 52, poz. 537 

– Rozporządzenie MG z dnia 22.05.2002r w sprawie wymagań dotyczących wyposaŜenia 
technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie musza spełniać przedsiębiorcy prowadzący 
działalność, w której wykorzystywane są czynniki chłodnicze.Dz. U. Nr 71, poz. 658 

• PN – EN 1505:2001 – Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 
o przekroju kołowym – Wymiary. 

• PN – EN 1505:2001 – Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 
o przekroju prostokątnym – Wymiary. 

• PN – B – 01411:1999 – Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 
• PN – 92/B – 01706 – Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu. 
• PN – B – 01706:1999/Az1 – Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu (Zmiana 

Az1). 
• PN – 92/B – 01707 - Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu. 
• PN – B – 03434:1999 – Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 

badania. 
• PN – B – 76001:1996 - Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i 

badania. 
• PN – B – 76002:1976 – Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych. 
• PN – EN 1751:2001 – Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe –  Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 
• PN – EN 1886:2001 – Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – 

Właściwości mechaniczne. 
• ENV 12097:1997 – Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 

składowych sieci.  
• PZPN – EN 12599 – Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji i klimatyzacji. 
• PrEN – 12236 – Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 

wytrzymałościowe. 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych 2002r. 
• I inne wymagane zgodnie z zakresem pracami 

Uwaga! 
Integralną część niniejszego opracowania stanowi projekt instalacji wentylacji mechanicznej wraz z 
częścią rysunkową. 

 


