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I. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Poniższa Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w temacie  „Modernizacja i rozbudowa instalacji teletechnicznej w budynkach A i B Ośrodka 

Rozwoju Edukacji  przy ul. Paderewskiego 77 w Sulejówku „

.

II. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Zakres robót zawartych w specyfikacji technicznej obejmuje:

1. Dla instalacji klimatyzacji:

 montaż nowej instalacji klimatyzacji;

 montaż urządzeń i pozostałych elementów instalacji;

 próby ciśnieniowe;

 izolowanie instalacji;

 prace wykończeniowe.

III. PRACE TOWARZYSZĄCE 

Prace  towarzyszące  polegają  na  wykonaniu  przejść  przewodów  instalacji  przez  przegrody

budowlane.

IV. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

 organizacja robót budowlanych – prace wewnątrz budynku;

 zabezpieczenia interesów osób trzecich – teren niedostępny dla osób trzecich;

 ochrona środowiska – nie dotyczy

 warunki bezpieczeństwa pracy – prace nie stanowią zagrożenia dla życia;

 zaplecze  dla  potrzeb  Wykonawcy  –  inwestor  ma za  zadanie  udostępnić  Wykonawczy

miejsce składowania materiałów i urządzeń oraz zorganizować zaplecze socjalne;

 warunki dotyczące organizacji ruchu – nie dotyczy;

 ogrodzenia – nie dotyczy;

 zabezpieczenia chodników i jezdni – nie dotyczy.

V. NAZWY I KODY ROBÓT  

 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

 45330000-9 – Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych

oraz roboty sanitarne

Instalacja klimatyzacji:

 45321000-3 – Izolacja cielna;

 45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

 45331210-1 – Instalowanie wentylacji; 

 45331211-8 – Instalowanie wentylacji zewnętrznej.
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VI. OGÓLNE WYMAGANIA

Wykonawcza  odpowiedzialny  jest  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  Prawem  budowlanym,

dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz  poleceniami  nadzoru  autorskiego  i

inwestorskiego. 

Wykonawcza zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy

oraz  robót  poza  tym  terenem  aż  do  zakończenia  i  odbioru  końcowego  robót,  utrzymania

bezpiecznych warunków pracy, bezpiecznego pobytu osób wykonujących czynności związane z

budową  oraz  zabezpieczenia  Placu  Budowy  przez  dostępem  osób  nieupoważnionych.

Zobowiązany  jest  również  do  zabezpieczenia  wydzielonych  pomieszczeń  w  remontowanym

obiekcie,  istniejących  urządzeń  technicznych  lub  pomieszczeń  nieremontowanych  przed  ich

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dla bezpiecznego wykonywania robót zakłada się stały nadzór

Kierownika Robót jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 

VII. INSTALACJA KLIMATYZACJI

1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

 Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającego przydatność

do stosowania w budownictwie. 

 Czerpnia – element wentylacji mechanicznej, którego zadaniem jest pobierania powietrza

zewnętrznego.

 Dziennik  Budowy –  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

 Inspektor  nadzoru -  osoba  wyznaczona  przez  Inwestora,  posiadająca  wymagane

przepisami stosowane uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz

aktualny wpis do Izby zawodowej. 

 Jednostka  wewnętrzna –  tworzą  ją  parownik  z  wentylatorem.  Połączona  z  jednostką

zewnętrzną przewodami freonowymi.  

 Jednostka zewnętrzna – tworzą  ją skraplacz wraz ze sprężarką.  Połączona z jednostką

wewnętrzną przewodami freonowymi.  

 Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  posiadająca  wymagane

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis

do Izby zawodowej,  upoważniona do kierowania robotami i  do występowania w imieniu

Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 

 Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

 Klimatyzacja –  proces  nadawania  określonych  własności  temperatury  i  wilgotności

powietrzu wewnętrznemu. 

 Materiały - wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót  zgodnie z przedmiarem i

Specyfikacją Techniczną.

 Mikroklimat  pomieszczenia –  warunki  klimatyczne  istniejące  w  pomieszczeniu,  będące

wynikiem jedoczesnego oddziaływania stopnia czystości, składu chemicznego, temperatur,

wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza.
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 Odpowiednia  (bliska)  zgodność -  zgodność  wykonywania  robót  z  dopuszczonymi

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót. 

 Personel  Wykonawcy  -  Przedstawiciel  Wykonawcy  i  cały  personel,  który  Wykonawca

zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i

innych  pracowników  Wykonawcy  i  każdego  z  Podwykonawców,  a  także  wszelki  inny

personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót. 

 Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek

osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części robót oraz prawni następcy każdej z

tych osób.

 Pompa  ciepła –  maszyna  cieplna  wymuszająca  przepływ  ciepła  z  ośrodka  o  niższej

temperaturze  do  ośrodka  o  wyższej  temperaturze  kosztem  doprowadzone  pracy  lub

energii.  

 Strefa  przebywania  ludzi –  część  przestrzeni  pomieszczenia  do  wysokości  2m  nad

podłogą, pomostami, gdzie przebywają ludzie, w której za pomocą instalacja wentylacji lub

klimatyzacji trzeba zapewnić warunki mikroklimatu pomieszczenia.

 Wyrzutnia –  element  wentylacji  mechanicznej  służący  do  odprowadzania  zużytego

powietrza na zewnątrz budynku. 

2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBÓT

W  celu  odebrania  zbędnych  zysków  ciepła  z  serwerowni   w  części  rysunkowej  pomieszczeń

zaprojektowano  układy  klimatyzacyjne  w  oparciu  o  bezpośrednie  odparowanie  czynnika

chłodniczego.  Czynnikiem  chłodniczym  w  zespołach  (układach)  klimatyzacyjnych  będzie

ekologiczna substancja typu R-410A.  

Z  uwagi  na  klimatyzowanie  pomieszczeń  serwerowni  każde  pomieszczenie  ma  układ  pracy

rezerwy,  praca  sterowana  jest  przez  zewnętrzny  sterownik  System  „VRF”  charakteryzuje  się

niemalże  płynnym  dostosowaniem  mocy  chłodniczej  do  jej  chwilowego  zapotrzebowania.  W

ramach  systemu   klimatyzacyjnego  instalacja  w  w/w  systemie  składa  się  z  jednej  jednostki

zewnętrznej  oraz z wielu przynależnych do niej  jednostek wewnętrznych połączonych razem ze

sobą miedzianą dwururową „freonową” instalacją chłodniczą. 

W Pomieszczenie A-1.03 ma zapotrzebowanie na chłód na poziomie 22,4 kW 

W Pomieszczenie B-3.09 ma zapotrzebowanie na chłód na poziomie 3,5 kW 

W  pomieszczeniu  A-1.03 w ramach układu klimatyzacyjnego VRF zaprojektowano przyścienne

jednostki  wewnętrzne  klimatyzacji  oraz  przynależną  do  nich  jednostkę  zewnętrzną  klimatyzacji

zlokalizowaną  zlokalizowaną   obok   budynku  na gruncie.  budynku.  Instalację  prowadzoną  na

zewnątrz budynku oraz jednostki zewnętrzne klimatyzacji montować na konstrukcji wg wytycznych

producenta  uwzględniając  wymagania  zastosowanego  systemu  klimatyzacji.  Instalację

prowadzoną na zewnątrz budynku dodatkowo zabezpieczyć  aluminiowym płaszczem osłonowym

(ochrona  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  spowodowanymi  przez  czynniki  atmosferyczne

oraz przez zwierzęta) oraz stalowymi perforowanymi korytami elektroinstalacyjnymi (ochrona przed

uszkodzeniami  mechanicznymi).  Perforowane  koryta  elektroinstalacyjne,  w  których  będą

prowadzone przewody „freonowe” oraz elektryczne mocować  do dachowej konstrukcji wsporczej
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wg  wytycznych  wybranego  producenta.  Wszystkie  zaprojektowane  w  przedmiotowym  budynku

jednostki wewnętrzne i zewnętrzne klimatyzacji muszą zostać zakupione i zamontowane w ramach

jednego systemu klimatyzacyjnego zastosowanego Producenta urządzeń klimatyzacyjnych. 

3. MATERIAŁY

Wszystkie materiały użyte do wykonania niniejszej instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym. Do wykonania 

instalacji wentylacji mogą być zastosowane wyroby producentów krajowych lub zagranicznych. 

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptację Inspektora Nadzoru.

Parowniki ze skraplaczem będą połączone za pomocą rur miedzianych stosowanych do 

chłodnictwa.

Dla serwerowni dobrano układ klimatyzacyjny VRF składający się z  jednostki zewnętrznej , która 

składa się z jednego modułu o parametrach oraz jednostki typu split:

KZ1

Powietrzna  pompa ciepła

Nominalna wydajność chłodnicza 3,5 kW

Nominalna wydajność grzewcza 4 kW

Nominalne zapotrzebowanie energii na chłodzeniu nie więcej niż 0,9 kW +5%

Nominalne zapotrzebowanie energii na grzaniu nie więcej niż 1 kW -+5%

EER = 3,9 -+5%,  SEER = 7,5 -+5%

przy zmiennej temperaturze odparowania COP = 4,1 -+5%

( dla Temp. wewn. 20°C (DB) / 15°C (WB),

Temp. zewn. 7°C (DB) / 6°C (WB)

Zakres pracy na chłodzeniu od -15°C do +48°C

Zakres pracy na grzaniu od -15°C do +24°C

Czynnik chłodniczy R410A

Automatyczna zmiana temperatury odparowania w

zależności od obciążenia chłodniczego

Ciśnienie akustyczne w trybie chłodzenia 47 dB(A) -+5%,

w trybie grzania 48 dB(A)-+5%

,Waga 31kg -+5%, Zasilanie 220-240/50

Gwarancja producenta 5 lat

Urządzenie posiada Certyfikat Eurovent

KW1

Klimatyzator przyścienny

Wydajność  chłodnicza  3,5 kW

Pobór mocy 0,9 kW

Pobór prądu 4 A

Wydajność  grzewcza  4,0kW

Pobór mocy 0,9 kW

Pobór prądu 4 A
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Poziom ciśnienia

akustycznego 19/24/35 dB(A)

wyposażony w pompkę skroplin

KZ2

Powietrzna  pompa ciepła

Nominalna wydajność chłodnicza 22,4 kW

Nominalna wydajność grzewcza 25,2 kW

Nominalne zapotrzebowanie energii na chłodzeniu nie więcej niż 4,5 kW +5%

Nominalne zapotrzebowanie energii na grzaniu nie więcej niż 4,65 kW -+5%

EER = 5 -+5%,  ESEER = 8,1 -+5%

przy zmiennej temperaturze odparowania COP = 5,4 -+5%

( dla Temp. wewn. 20°C (DB) / 15°C (WB),

Temp. zewn. 7°C (DB) / 6°C (WB)

Zakres pracy na chłodzeniu od -15°C do +48°C

Zakres pracy na grzaniu od -15°C do +24°C

Czynnik chłodniczy R410A

Automatyczna zmiana temperatury odparowania w

zależności od obciążenia chłodniczego

Ciśnienie akustyczne w trybie chłodzenia 58 dB(A) -+5%,

w trybie grzania 59 dB(A)-+5%

Waga 200kg -+5%, Zasilanie 380-415/3,5

Gwarancja producenta 5 lat

Urządzenie posiada Certyfikat Eurovent

KW2

Klimatyzator przyścienny

Wydajność  chłodnicza  8,8kW

Pobór mocy 0,05 kW

Pobór prądu 0,05 A

Wydajność  grzewcza  9,4kW

Pobór mocy 0,05 kW

Pobór prądu 0,05 A

Poziom ciśnienia

akustycznego 48/45/42 dB(A)

wyposażony w pompkę skroplin

4. MONTAŻ INSTALACJI I ARMATURY

Przewody instalacji klimatyzacji prowadzone będą sufitem wg części rysunkowej. Przewody 

układać należy natynkowo po wierzchu ścian i stropów, zachowując szczególny nacisk na wygląd i 

stabilność formy instalacji. Przy przejściu instalacji przez przegrody poziome i pionowe należy 

stosować tuleje ochronne. Dodatkowo przewody poziome prowadzone przy stropach oraz pionowe
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prowadzone przy ścianach należy montować na podporach stałych oraz przesuwnych. Odległości 

pomiędzy podporami stałymi i przesuwnymi należy przyjmować wg wymagań odpowiednich dla 

materiału, z jakiego została wykonana instalacja. Należy prowadzić przewody zgodnie z częścią 

rysunkową zachowując właściwy spadek przewodów, tak, aby zapewnić odwadnianie instalacji w 

najniższych miejscach załamań przewodów lub odpowietrzenie instalacji w najwyższych miejscach 

załamań przewodów.

Armatura powinna zostać zamontowana w miejscu dostępnym i umożliwiającym jej obsługę 

oraz konserwacje. Należy instalować armaturę zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika instalacji 

oraz oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armaturę spustową należy montować w 

najniższych punktach instalacji oraz w miejscach podejść pionów przed armaturą odcinającą. 

Powinna być zaopatrzona w złączkę do węża umożliwiającą gromadzenie wody usuwanej z 

instalacji w zbiornikach. 

VIII. SPRZĘT I MASZYNY

Sprzęt  używany przez Wykonawcę  przy robotach instalacyjnych powinien być  odpowiednio

dobrany i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na

jakość i środowisko wykonywanych robót. Musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i

gotowości do pracy oraz odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym

dotyczącym jego użytkowania. 

IX. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu  zgodnymi  z

nakładami rzeczowymi i odpowiednio przystosowanymi do przewożonych materiałów. Stosowane

środki transportu nie powinny wpływać na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów lub

właściwości  wykonywanych  robót  oraz  powinny  pozwolić  uniknąć  szkodzeń  i  odkształceń

przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót

w terminie przewidzianym umową.  Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt

wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych

oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. Przewożone materiały, armatura i urządzenia powinny

być  układane  zgodnie  z  warunkami  transportu  zgodnymi  z  instrukcją  producenta  oraz

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się podczas transportu.

Miejsca czasowego składowania i przechowywania materiałów będą zlokalizowane na terenie

budowy lub  poza terenem w miejscach zorganizowanych  przez Wykonawcę  po wcześniejszym

ustaleniu z Inspektorem nadzoru.  Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia  materiałów,

armatury i urządzeń przed uszkodzeniami. 

X. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Wymaganiami Technicznymi,

obowiązującymi przepisami określonymi  przez Prawo Budowlane,  prawo pracy,  przepisy BHP i

p.poż,  a także zgodnie z dokumentacja projektową,  Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i

wymaganiami  Inspektora  nadzoru.  Wszelkie  odstępstwa  wymagają  odrębnych  pisemnych

uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez wcześniejszych ustaleń
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z Inspektorem nadzoru Wykonawca usunie niewłaściwe elementy i zamontuje elementy zgodne z

dokumentacja i złożoną ofertą przetargową.

XI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania

Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacja

projektową, Specyfikacja Techniczną i obowiązującymi Normami. Przed przystąpieniem do badań

Wykonawca powinien powiadomić Inspektowa o przeprowadzanych badań. Po zakończeniu badań

Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki w celu ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien przygotować  i  przedłożyć  do akceptacji  Inspektora Nadzoru program

zapewnienia jakości robót, w którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i

kadrowe gwarantujące właściwe i terminowe wykonanie zadania. 

XVI. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru należy dokonać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do

stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi metodami zalecanymi w Polskich

Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są:

 m – dla instalacji rurowych

 sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia

XII. ODBIÓR ROBÓT

1. ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE

Odbiory  międzyoperacyjne  będące  elementem  kontroli  jakości  wykonania  robót

poprzedzających należy przeprowadzić jeżeli dalsze roboty wykonywane będą przez inne brygady

lub  zespoły  tego  samego lub  innego  Wykonawcy.  Odbiory  międzyoperacyjne  należy  stosować

jeżeli roboty wykonywane dotyczyły:

 przejścia przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworów, ściany w

miejscach montowania grzejników;

 wykonania bruzd w ścianach – wymiary i czystość bruzd, zgodność z pionem c.o., wod.-

kan., zgodność z kierunkiem minimalnych spadków odcinków poziomych;

 kanałów podpodłogowych w budynku, w których będą  prowadzone przewody – wymiar,

nachylenie, warunki odwodnienia.

Po  wykonaniu  odbiorów  międzyoperacyjnych  należy  sporządzić  protokół  stwierdzający  jakość

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu. 

2. ODBIORY CZĘŚCIOWE

Odbiory  częściowe  polegają  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonania  części  robót  oraz

skontrolowania  zgodności  tych  robót  z  dokumentacją  projektową  i  obowiązującymi  przepisami.

Wyniki odbiorów częściowych należy wpisać do Dziennika Budowy.

3. ODBIORY KOŃCOWE

Odbiory końcowe polegają na finalnej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych robót.
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Wykonawca stwierdza zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego wpisem do Dziennika

Budowy oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy nastąpi w terminie

wyznaczonym  w  dokumentach  kontraktowych,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  zakończenia  robót

przez  Inspektora  Nadzoru  oraz  przyjęcia  wszystkich  dokumentów  niezbędnych  do  dokonania

odbioru końcowego. 

Odbiór  końcowy  dokonywany  jest  przez  wyznaczoną  przez  Zamawiającego  komisję  w

obecności  Inspektora Nadzoru i  Wykonawcy.  Zadaniem komisji  jest ocena jakościowa robót  na

podstawie  przedłożonych  dokumentów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z

dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną oraz ofertą przetargową. 

Przy odbiorze końcowym Wykonawca powinien dostarczyć:

 dokumentację projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami;

 Specyfikację techniczną;

 Dziennik Budowy;

 dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów, urządzeń, armatury;

 protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatności robót i elementów;

 instrukcje obsługi instalacji i urządzeń.

XIII. SPOSÓB ROZLICZENIA

Podstawą  rozliczenia  jest  umowa  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą.  Płatność

dokonywana  jest  za  rzeczywiście  wykonaną  i  odebraną  ilość  robót  zgodnie  z  jednostkami

zawartymi w Obmiarze Robót. Kwota rozliczenia wykonania robót obejmuje:

 koszty materiałów;

 dostarczenie materiałów;

 montaż przewodów, urządzeń i armatury;

 płukanie instalacji;

 montaż izolacji cieplnych;

 dokonanie rozruchu instalacji;

 opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

XV. DOKUMENTY ODNIESIENIA

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz. U. 2017 nr 0 poz.

1332;

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

technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  –  tekst  jednolity  

Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422;

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

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – tekst jednolity Dz. U. 2013

nr 0 poz. 1129;

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

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia;

 polskie oraz europejskie Normy;

 polskie i europejskie aprobaty techniczne.
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