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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot  specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót sanitarnych 
związanych z remontem pomieszczeń piwnicznych i garaży w Ministerstwie Edukacji Narodowej w 
Warszawie . 

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją 

W zakres robót objętych niniejsza specyfikacją wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, 
- wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach sanitarnych (roboty montażowe),  
- odbiór robot i kontrola jakości. 

1.3 Nazwy i kody robót 

CPV 45000000-7  Roboty budowlane 
CPV 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

2 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.1 Wymagania ogólne 

1) Urządzenia i elementy instalacji  powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 
2) Urządzenia i elementy instalacji powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
3) Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
4) Wykonawca odpowiada za zamówienie, transport oraz składowanie materiałów tak, aby nie 

doszło do ich zniszczenia. 

2.2 Materiały 

Instalacja centralnego ogrzewania 

Należy stosować grzejniki stalowe kolumnowe typu  Delta Laserline f. PURMO zgodnie z zaleceniem 
Stołecznego Konserwatora Zabytków. 

Przewody należy wykonać z rur z PP polipropylenu typ 3 BOR Plus PN 20 STABI stabilizowane 
perforowana wkładka aluminiową, o średnicach 20x3,4 ; 25x4,2 ; 32x5,4 i 40x6,7. Grubość izolacji 
powinna być zgodna z przepisami dotyczącymi wyposażenia budynków. 

Na gałązkach zasilających grzejniki należy zamontować zawory termostatyczne V-exact II z 
głowicami termostatycznymi typ DX.  

Na gałązkach powrotnych zamontować zawory odcinające z funkcja opróżniania REGULUX-DTN. 

Zastosować automatyczne odpowietrzniki wraz z zaworem odcinającym. 

Instalacja wentylacji mechanicznej 

Przewody wentylacyjne prostokątne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 
0,55mm, kanały powinny być wykonane minimum  w klasie szczelności B 

Przewody należy zaizolować wełną mineralną o grubości 30-40mm z płaszczem aluminiowym i w 
pomieszczeniach garaży obudować płytami k-g.   

Przewody w ziemi wykonać z rur ze stali nierdzewnej gr. 7mm malowanych proszkowo o średnicy 
250mm.  

Należy stosować kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne prostokątne z kierownicami, przed 
kratkami stosować przepustnice regulacyjne ręczne o odpowiedniej szczelności.  
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Należy stosować kolanka z kierownicami. 

Zastosować centralę wentylacyjna nawiewno- wyciągową o wydajności nominalnej 400m3/h i sprężu 
min.250Pa, wyposażoną w filtry klasy G4, rekuperator o sprawności ok. 95%, z wbudowana 
automatyką i nagrzewnicą wstępną o mocy 1kW. Pobór mocy w wentylatorów  ok. 0,32kW.  

Czerpnie/wyrzutnie wykonać z kolanka 90st z daszkiem  ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo i 
zakończyć siatką.  

3 Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji  powinien zastosować sprzęt dostosowany do 
technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt 
montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków 
BHP. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik  Budowy. 

4 Transport i składowanie materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być 
rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. 
Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami 
BHP.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
prac, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do prac i 
były dostępne do kontroli przez Nadzór Inwestorski. Wszelkie wady i uszkodzenia wynikłe ze złego 
zamówienia czy niewłaściwego transportu lub składowania obciążają Wykonawcę. 

 

5 Wykonanie robót 

5.1 Obowiązki Wykonawcy 

W ramach wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowej obsługi budowy w: 

- pełną organizację budowy 

- zamówienie, transport i składowanie materiałów, odpowiedzialność za materiały i budowę 

- wykonanie prac budowlanych 

- przekazanie pełnej dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami i  instrukcjami. 

W ramach powyższych prac Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania procesu budowy, czyli: 
oznakowania budowy, uzgodnienia i wytyczenia tras komunikacyjnych i transportowych, ustalenia i 
uzgodnienia z zarządzającym terenem budowy, użytkownikami, projektantem, inwestorem, 
inspektorami nadzoru, organizacja postępu prac, zaplecza socjalnego pracowników, szkolenia i 
nadzoru BHP, opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodnie z Umową, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac. 

Obowiązkiem wykonawcy jest zapoznać się z projektem i budynkiem w rzeczywistości, przed 
złożeniem oferty. Wykonawca musi uwzględnić to, iż budynek jest istniejący i mogą pojawić się 
nieprzewidziane przeszkody i koszty z tego wynikające obciążające Wykonawcę. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Umownej i 
Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Nadzór Inwestorski, 
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który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Dane określone w 
Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Do obowiązku Wykonawcy należy również zgłaszanie zauważonych usterek istniejących instalacji , 
innych prac koniecznych do wykonania a związanych lub nie, z zakresem prac mających na celu 
zrealizowanie Inwestycji – szczególnie w obrębie istniejącego budynku. Wykonawca nie może 
zasłaniać się niewiedzą czy złymi obliczeniami, musi doprowadzić zadanie do określonego w umowie 
celu – uruchomienie i przekazanie w użytkowanie odpowiednich instalacji które są w zakresie tego 
projektu. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z 
pracami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia prac. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie odbioru instalacji zgodnie z Umową i obowiązującymi 
przepisami.  

Prace będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm 
krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach 
Technicznych. 

 

5.2 Instalacja centralnego ogrzewania 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany. 
Odległość grzejnika od podłogi max. 100-150mm. 

Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów 

- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów 

- zawieszenie grzejnika 

- podłączenie grzejnika z rurami przyłączeniowymi. 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. 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. gałązki za zaworami należy 
wkuć w ścianę.  

Rury prowadzić w bruzdach w ścianie. Przed zamocowaniem należy sprawdzić czy elementy 
przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 
ma zanieczyszczeń. 

Montaż zaworów wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.  Do zaworów odpowietrzających 
wykonać drzwiczki rewizyjne w celu umożliwienia obsługi i serwisu.  

Przed wykonaniem  izolacji przewodów należy przepłukać starannie i przeprowadzić próbę 
ciśnieniową. . Z próby należy sporządzić protokół.  

Użytkowników instalacji należy poinformować o prawidłowej eksploatacji zaworów.  
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5.3 Instalacja wentylacji 

Należy sprawdzić drożność i szczelność kanałów wentylacyjnych biegnących od remontowanych 
pomieszczeń oraz wyczyścić je. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu wentylacji 
należy kanały udrożnić.  

Centrale należy zamontować w korytarzu -1F05 na poziomie -2. Umożliwi ć łatwy dostęp w celach 
obsługi, serwisu i ewentualnej wymiany.  Należy wykonać konstrukcje wsporna pod centralę ze stali 
ocynkowanej.  

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 

Połączenia przewodów wentylacyjnych  z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
76002. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 
50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów.  

 Podwieszenia elementów instalacji powinny zapewniać izolację akustyczną - w przypadku montażu 
na łącznikach kątowych należy zastosować tłumiki gumowe, a w przypadku montażu na szynach 
odpowiednią gumę. Mocowania należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemów 
mocowań. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia 
do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed wpływem 
warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. Otwory wlotowe 
czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych 
gryzoni, ptaków, liści itp. 

Umożliwi ć czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej. 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić regulację, podczas której należy oznaczyć ustawienie 
przepustnic ręcznych. 

Instalację w pomieszczeniach należy obudować płytami K-G.  

Wykopy prowadzić jako wąsko przestrzenne. W miejscach kolizji wykonywać ręcznie. Przed 
przystąpieniem do prac sprawdzić lokalizacje infrastruktury technicznej na trasie przewodów 
wentylacyjnych. Rury układać w ziemi na podsypce z piasku. Przewody w ziemi ułożyć w odległości 
40cm od siebie (65cm pomiędzy osiami).  Wykonać obsypkę i zasypkę z piasku. Resztę zasypać 
wyselekcjonowanym gruntem rodzimym i utwardzić do stopnia 1,0. Odtworzyć do stanu pierwotnego 
nawierzchnię uszkodzona w wyniku prowadzonych prac.   

5.4 Roboty demontażowe 

Do demontażu instalacji centralnego ogrzewania  można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że 
wszystkie te instalacje zostały odłączone od instalacji wewnętrznych. Prace demontażowe należy 
rozpocząć od demontażu armatury i urządzeń. Po demontażu wszystkich urządzeń instalacyjnych 
można przystąpić do demontażu rozprowadzeń. 

5.5 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy ochrony 
środowiska naturalnego. 

5.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji prac Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
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6 Kontrola jako ści robót i odbiór robót 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 
instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Celem sprawdzenia kompletności 
wykonanych prac jest wykazanie, że wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz 
stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące 
działania: 

- Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji z projektem w zakresie materiałów, ich 
ilości oraz właściwości. 

- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi. 

- Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację. 

- Sprawdzenie czystości instalacji. 

- Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

- Dokonanie uruchomienia instalacji, regulacja instalacji wentylacji  

- Dokonanie prób szczelności instalacji wodnych 

Instalacja c.o. przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi 
być poddana próbie szczelności. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

Należy wykonać pomiary kontrolne instalacji wentylacji. Pomiary powinny być wykonywane przez 
osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 
uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 

Tolerancja mierzonych wartości: 

- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu ± 20 %; 

- Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 %; 

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C; 

- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A). 

Należy przedłożyć protokół z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji. 

Należy przeszkolić użytkownika instalacji w zakresie eksploatacji instalacji wentylacji.  

Dokumentacja powykonawcza 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej obejmującej – zmiany 
projektowe, protokoły odbiorów podpisane przez uprawnione osoby, w szczególności protokoły prób 
ciśnieniowych, pomiarów wydajności, protokoły właściwego wykonania prac zanikających, jak 
ułożenie przewodów pod tynkiem, w ziemi, pod posadzką itp. 

Należy przekazać następującą dokumentację: 

- Dokumentacja wszelkich materiałów i urządzeń wykorzystanych w trakcie prac, certyfikaty lub 
aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami. 

- Dokumentacja dotycząca eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji w szczególności instrukcje 
obsługi, eksploatacji, wykazy części zamiennych, wykazy elementów składowych, schematy 
elektrycznych połączeń. 

- Raport potwierdzający przeprowadzenia przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w 
zakresie obsługi, konserwacji eksploatacji oraz reagowania na stany alarmowe. 

- Dziennik budowy i oświadczenia kierownika robót. 
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7 Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia 
elementów składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 

kpl. (komplety) 

szt. (sztuka) 

kg (kilogram) 

m3 (metr sześcienny) 

8 Podstawa płatności 

Poprawne wykonanie zadania uprawnia Wykonawcę prac do otrzymania wynagrodzenia na zasadach 
określonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

9 Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414; zm. 1997 r. Nr 111, poz. 
726), i z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.) ”W 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250; zm. 1994 r. Nr 
27 poz. 96 art. 139). 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001r w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w 
sprawie aprobaty i kryteriów technicznych wyrobów budowlanych Dz.U. z 1995r. Nr10, poz.48; 
zm.Dz.U. z 1995r. Nr136, poz.672). 

- PN-00/B-02421: Izolacja cieplna. 

- PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

- BN-76/8860 Elementy mocujące rurociągi 

- PN-77/H-04419 Próba szczelności 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe 

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o 
przekroju prostokątnym – Wymiary; 

- 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 – Połączenie 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 przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 
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- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 
wytrzymałościowe. 

 

 

 


