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1.  WSTĘP 

 1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 
wykonaniem robót rozbiórkowych oraz przebudowy kotłowni węglowej na kotłownię gazową z wymianą instalacji 
c.o. oraz przebudowę wentylatorni w Miejskim Ośrodku Kultury w Niemodlinie ul. M. Reja1. 
 

1.2 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 
robót rozbiórkowych: 

 drobne przekucia otworów ściennych w ścianach z cegieł, 

 rozbiórka urządzeń w kotłowni i elementów instalacyjnych, 

 rozbiórka instalacji centralnego ogrzewania, 

 demontaż wentylatorów promieniowych, 

 częściowy demontaż kanałów wentylacyjnych. 
 

oraz robót montażowych: 

- montaż kotłów gazowych z oprzyrządowaniem w kotłowni, 

- montaż instalacji centralnego ogrzewania, 

- montaż wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni, 

- montaż central wentylacyjnych w wentylatorni, 

- montaż wentylatora kanałowego wywiewu z sali konferencyjnej, 

- montaż kanałów wentylacyjnych w obrębie wentylatorni, 

- podłączenie wentylatora kanałowego do istniejącego ciągu wentylacji wywiewnej z sali konferencyjnej. 

- izolacja cieplna przewodów instalacji ogrzewczej. 

 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45100000-8     Przygotowanie terenu pod budowę 

  45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowla-
nych, roboty ziemne 

  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji 

 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

  45321000-3 Izolacja cieplna 

  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

  45331110-0 Instalowanie kotłów 

  45331210-1 Instalowanie wentylacji 

  45332300-6 instalacyjne kanalizacyjne 

  45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

 
 

2.  MATERIAŁY 
 
Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wy-
dane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodności wydane przez producenta. 
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w ST wymagania ogólne. Zastosowane w projekcie 
określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma jedynie na celu doprecy-
zowanie przedmiotu zamówienia przez podanie wytycznych branżowych i określenie kosztów w celu ich 
zabezpieczenia przez Inwestora na etapie projektowania. Zamawiający dopuszcza możliwość składania 
ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parame-
try nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej.  
W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty tech-
niczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. Należy 
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sprawdzić projekty branżowe czy nie zachodzi konieczność ich przeprojektowania dla ewentualnie pro-
ponowanych urządzeń i materiałów równoważnych. Zmian we wszystkich projektach dokonuje Wyko-
nawca na własną odpowiedzialność i koszt. 
 

2.1. Materiały stosowane do wykonywania instalacji ogrzewczej. 

 kotły na paliwo gazowe podgrupy E (GZ 50) wraz z oprzyrządowaniem, 

 pompa obiegowa instalacji centralnego ogrzewania, 

 pompa obiegowa instalacji ciepła do nagrzewnic wentylacyjnych, 

 pompy cyrkulacyjne obiegu kotła, 

 sprzęgło hydrauliczne, 

 naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego, 

 rury do instalacji grzewczych z miedzi o połączeniach na lut miękki, 

 kształtki, łączniki i przejściówki do ww rur, 

 urządzenia, elementy grzejne,  

 armatura odcinająca i regulacyjna do instalacji grzewczych, jak: zawory odcinające, zwrotne, regulacyjne, zesta-
wy podłączeniowe grzejników, głowice termostatyczne, 

 zawory bezpieczeństwa, 

 armatura pomiarowa, 

 elementy spustowe, odpowietrzające, pomiarowe itp. 

 izolacja cieplne z pianki PE, PU lub z wełny mineralnej, 

 elementy mocujące, obejmy, podwieszenia. 

 
2.2. Materiały stosowane do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej. 

 rury kanalizacyjne z PVC o średnicy 110 mm, 

 kształtki wraz z uszczelkami do ww rur, 

 wpusty podłogowe piwniczne żeliwne, 

 
2.3. Materiały stosowane do wykonania instalacji gazowej. 

 zawór elektromagnetyczny odcinający dopływ gazu do kotłowni, 

 system detekcji gazu w kotłowni z centralką monitorującą, 

 rury miedziane o połączeniach na lut twardy, 

 kształtki, łączniki i przejściówki do ww rur, 

 armatura odcinająca, 

 elementy mocujące, obejmy, podwieszenia. 
 
2.4. Materiały do wykonania wentylacji. 

 centrala wentylacyjna dla sali widowiskowej i foyer z ramą nośną wyposażona w: 
o wentylator nawiewny i wywiewny z falownikami, 
o wymiennik odzysku ciepła krzyżowy, 
o sekcję nagrzewnicy wodnej, 
o filtry klasy 4, 
o tłumiki szumów, 
o przepustnice wielopłaszczyznowe z siłownikami, 
o zawór trójdrogowy z siłownikiem, 
o konsolę zdalnego sterowania, 
o pełną automatykę, 

 centrala wentylacyjna sali konferencyjnej z ramą nośną wyposażona w: 
o wentylator nawiewny z falownikiem, 
o sekcję nagrzewnicy wodnej, 
o filtr klasy 4, 
o przepustnicę wielopłaszczyznową z siłownikiem, 
o zawór trójdrogowy z siłownikiem, 
o konsolę zdalnego sterowania, 
o pełną automatykę, 

 wentylator kanałowy wyposażony w: 
o wyłącznik serwisowy, 
o falownik, 
o regulator obrotów, 
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 kanały i kształtki o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 10142+A1, PN-89/H-
92125, klasa szczelności A wg PN-B-76001:1996, 

 przepustnice regulacyjne do ustalenia wydatku, 

 elementy mocujące: obejmy, zawiesia, kotwy, śruby, 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
 
3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 
Do wykonania robót rozbiórkowych należy stosować narzędzia ręczne w postaci pił mechanicznych, młotów, prze-
cinaków. Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji Wykonawcy, pod warunkiem 
zachowania przyjętej technologii. 
Montaż instalacji wykonywać za pomocą narzędzi ręcznych. Wykopy ziemne wykonywać ręcznie. 
Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem warunków BHP ludzi pracujących 
przy robotach rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 

4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej ST. Dostawa materiałów odbywać się bę-
dzie samochodami dostawczymi, a wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki samochodami samo-
wyładowczymi. Wywóz materiałów z rozbiórki przewieźć na odległość wskazaną przez Inwestora. Zała-
dunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepi-
sami ruchu drogowego. 
Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach 
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaci-
skanie się zawiesin na wiązce. Urządzenia transportować w sposób zapobiegający ich uszkodzeniom, 
zachowując wymagania producenta. 

 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania przebić, bruzd, otworów w stropach i ścianach podano w 
Ogólnej ST. 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy przeprowadzić demontaż istniejących instalacji 
ogrzewczej i urządzeń ogrzewczych i wentylacyjnych w budynku. 
 

5.1. Instalacja ogrzewcza. 
 
5.1.1. Instalacja kotłowni. 
Opracowanie będzie służyć do wykonania instalacji kotłowni oraz odbiorów i uruchomienia urządzeń. 
Projektuje się kotłownię na paliwo gazowe. Zabezpieczeniem instalacji są naczynia wzbiorcze systemu zamknięte-
go, zgodnie z PN-B-02414. 
Kotły gazowe sterowane będą regulatorem pogodowym, sterującym zespoły urządzeń. 
Do odprowadzenia spalin zamontować wewnętrzne kominy o średnicy 250 mm. 
Kominy należy montować zgodnie z wytycznymi producenta. 
Dla instalacji ogrzewczych przy temperaturze eksploatacyjnej do 100

0
C obowiązuje wymaganie wytycznych VDI 

2035. Tworzenie się kamienia z osadu węglanów wapniowych po stronie wodnej ścianek kotła może powodować 
lokalne przegrzanie i przez to pęknięcia. Poza tym dochodzi do zmniejszenia sprawności cieplnej kotła, a tym sa-
mym do wzrostu strat kominowych. 
Jeżeli będąca do dyspozycji woda nie mieści się w zakresie ustalonych wymagań, podanych poniżej konieczne jest 
jej uzdatnienie. 

Koncentracja Ca(HCO3)2 w wodzie  2,0 mol/m
3
 do napełniania i uzupełniania i PH wody grzewczej 8,2 – 9,5. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT ZADANIA: 
Termorenowacja budynku Ośrodka Kultury 

Niemodlin ul. M. Reja 1 
 

 
ST/S - 0.1                                                              ROBOTY INSTALACYJNE                                                                 5 / 10 

Uzupełnianie wody w instalacji wykonać poprzez przyłączenie pompy ręcznej i kotła wężem elastycznym. Po uzu-
pełnieniu instalacji w wodę połączenie należy rozłączyć. 
 
Projektowaną kotłownię zlokalizowano w piwnicach budynku. Wejście do pomieszczenia zapewniono poprzez kory-
tarz wewnętrzny dostępny z komunikacji ogólnodostępnej. 
Urządzenia w kotłowni wg projektu wykonawczego.  
W kotłowni istnieje studzienka schładzająco - odwadniająca z odprowadzeniem do wewnętrznej kanalizacji sanitar-
nej. W pomieszczeniu istnieje punkt czerpalny wody ze złączką do węża. 
Pomieszczenie kotłowni wentylowane będzie grawitacyjnie. Wykorzystać nawiew istniejący 60x30 cm.  
Kanał wentylacji wywiewnej wykorzystać istniejący wg projektu architektury. Drzwi wejściowe do pomieszczenia 
kotłowni powinny być otwierane na zewnątrz, szerokości umożliwiającej wprowadzenie do pomieszczeń urządzeń 
kotłowni. Zamknięcie powinny stanowić drzwi bezzamkowe, otwierające się z pomieszczenia pod naciskiem. 
W pomieszczeniu powinno znajdować się przynajmniej jedno gniazdko wtykowe, zasilane napięciem 24V z trans-
formatora zasilanego z rozdzielnicy głównej i dostosowane do oprawy przenośnej.  
Ściany kotłowni muszą mieć gładką powierzchnię tynku. Stropy powinny zapewniać wymaganą izolacyjność  ciepl-
ną i akustyczną. Izolacja cieplna stropu powinna chronić przed przekroczeniem temperatury powierzchni posadzki 
w pomieszczeniu usytuowanym bezpośrednio nad węzłem cieplnym o więcej niż 5

0
C powyżej temperatury powie-

trza w tym pomieszczeniu. 
Podłoga powinna być gładka i wykonana ze spadkiem 1% w kierunku wpustów i studzienki ściekowej. 
Podłoga i strop powinny być odporne na wilgoć, zalanie i nagłe zmiany temperatury. 
Zasilanie energią elektryczną powinno być wykonane linią z tablicy głównej. 
W kotłowni musi być wykonana instalacja ochrony od porażeń. 
W kotłowni zastosować rury wg części opisowej dotyczącej instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ogrzewczej 
central wentylacyjnych. 
Doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków, uzupełnienie zładu c.o.  odbywać się będzie poprzez istniejącą 
instalację wod-kan. Rurociągi w kotłowni należy układać ze spadkiem 0,3 do 0,5 % umożliwiając odwodnienie i 
odpowietrzenie instalacji. W najniższych punktach projektuje się odwodnienia instalacji poprzez odgałęzienia o dn= 
15 mm zakończone zaworem kulowym zaporowym. Przewody odpowietrzające, odwadniające i odprowadzające z 
zaworu bezpieczeństwa należy sprowadzić nad kratkę ściekową. 
Po wykonaniu montażu instalację należy przepłukać i poddać próbom ciśnieniowym na zimno i na gorąco oraz pró-
bie działania na gorąco  i odbiorowi technicznemu zgodnemu z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót oraz normami PN-90/B-94631 i PN-90/B-10405. 
Izolację termiczną należy wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000 otulinami z PE, PU lub wełny mineralnej pod płasz-
czem z folii PVC z zakładką samoprzylepną. Grubość izolacji na rurociągach wg projektu wykonawczego. 
 
5.1.2. Instalacja centralnego ogrzewania. 
Prowadzenie przewodów rozprowadzających przewidziano  pod stropem piwnic oraz pod stropem parteru. 
Jako przewody instalacji zastosować rury miedziane o połączeniach na lut miękki.  

Typoszereg zastosowanych rur: 15x1,0, 18x1,0, 22x1,0, 28x1,5, 35x1,5, 42x1,5, 54x2,0, 67x2,0, 76x2,0. 
Montaż rur powinien być wykonywany przez przeszkolonego montera oraz w sposób przewidziany przez producen-
ta. 
W obliczeniach hydraulicznych przyjęto grzejniki producenta Cosmo Nova typu KV (podłączenia od dołu), oraz typu 
K (podłączenia z boku). Do regulacji hydraulicznej poszczególnych pionów przyjęto regulatory różnicy ciśnień firmy 
Oventrop. Jako zawory termostatyczne na grzejnikach przyjęto armaturę firmy Oventrop. Dopuszcza się zastoso-
wanie innych urządzeń i armatury regulacyjnej zachowując zaprojektowane wydajności cieplne i przepływy hydrau-
liczne. 
W przypadku przyjęcia innych grzejników i armatury instalacja wymaga ponownego przeliczenia dla zapewnienia 
właściwej regulacji instalacji. 
Podłączenia instalacji rurowej do grzejników wykonać: 

 grzejniki z podejściem od dołu – podejście od ściany stosując kolanowe zestawy przyłączeniowe z kurkami 
odcinającymi produkcji Oventrop, Danfoss lub równorzędne, 

 grzejniki z podejściem z boku – gałązki grzejnikowe, z zamontowanym na zasilaniu zaworem Oventrop lub 
równorzędne i zamontowanym na powrocie zaworem odcinającym. 

Wszystkie zawory termostatyczne należy wyposażyć w głowice termostatyczne gazowe firmy Oventrop lub równo-
rzędne. 
Po wykonaniu montażu instalację należy przepłukać i poddać próbom ciśnieniowym na zimno i na gorąco oraz pró-
bie działania na gorąco  i odbiorowi technicznemu zgodnemu z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót oraz normami PN-90/B-94631 i PN-90/B-10405. 
Izolację termiczną należy wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000 otulinami z PE, PU lub wełny mineralnej pod płasz-
czem z folii PVC z zakładką samoprzylepną. Grubość izolacji na rurociągach wg projektu wykonawczego. 
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Instalację wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych zeszyt 6, wg 
wymagań technicznych COBRTI INSTAL (prowadzenie rur, montaż grzejników i armatury, izolacja cieplna, odbiory 
robót i badania odbiorcze). 
Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej rurociągów. Oznaczenie należy wykonać 
zgodnie z PN-70/N-01270. 
 
5.1.3. Instalacja cieplna nagrzewnic wentylacyjnych. 
Przewody instalacji ogrzewczej wykonać z rur miedzianych o połączeniach na lut miękki. Przewody wyprowadzić z 
kotłowni. Sposób prowadzenia instalacji wg części graficznej projektu. Przewody prowadzone będą w piwnicach 
budynku pod stropem. Armaturę regulacyjną, pomiarową oraz pompy cyrkulacyjne zamontować w wentylatorni, 
obok zasilanych urządzeń. Sterowanie przepływem czynnika grzewczego dla poszczególnych nagrzewnic wentyla-
cyjnych odbywać się będzie  z systemu automatyki szaf sterowniczych dostarczanych przez producenta central 
wentylacyjnych z udziałem zaworów trójdrogowych i pomp cyrkulacyjnych. 
W zakresie dostawy urządzeń wentylacyjnych znajdują się również zawory trójdrogowe z siłownikiem. 
Sposób sterowania i okablowanie wykonać wg DTR central wentylacyjnych. 
Po wykonaniu montażu instalację należy przepłukać i poddać próbom ciśnieniowym na zimno i na gorąco oraz pró-
bie działania na gorąco  i odbiorowi technicznemu zgodnemu z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót oraz normami PN-90/B-94631 i PN-90/B-10405. 
Izolację termiczną należy wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000 otulinami z PE, PU lub wełny mineralnej pod płasz-
czem z folii PVC z zakładką samoprzylepną. Grubość izolacji na rurociągach wg projektu wykonawczego. 
Instalację wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych zeszyt 6, wg 
wymagań technicznych COBRTI INSTAL (prowadzenie rur, montaż armatury, izolacja cieplna, odbiory robót i ba-
dania odbiorcze). 
Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej rurociągów. Oznaczenie należy wykonać 
zgodnie z PN-70/N-01270. 
 
5.1.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
Kanalizację sanitarną odprowadzającą wodę z urządzeń i wpustu podłogowego w kotłowni  projektuje się wykonać 
z rur PVC.  
Instalację wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych zeszyt 12, 
wg wymagań technicznych COBRTI INSTAL (prowadzenie rur, odbiory robót i badania odbiorcze). 
 
Roboty ziemne 
Wykopy pod przewody wewnątrz budynku o głębokości do 1,0 m wykonywać jako pionowe nieumocnione. Dno 
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla rurociągów nale-
ży wykonać podsypkę z pospółki Φ 2–20mm o grubości 10 cm. Szczegóły wg wytycznych producenta rur. Podsyp-
kę należy zagęścić ubijakami mechanicznymi warstwowo. Należy wykonać starannie łożysko nośne pod rurę. Wy-
kopy zasypywać piaskiem warstwami grubości 15-20 cm do wysokości podbudowy posadzki wewnątrz obiektu. Do 
zagęszczania stosować zagęszczarki wibracyjne.   
Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać przepisy BHP zawarte w rozporządzeniu nr 93 MBiPMB z dnia 
28.03.1972 /Dz. U. nr 13/72 / , a w szczególności dla robót ziemnych rozdział 5 § 233-250. Kierownik budowy zo-
bowiązany jest przeszkolić podległych sobie pracowników w zakresie BHP i fakt ten wpisać do dziennika budowy.  
 
Roboty montażowe. 
Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 
 
Montaż złączy  
Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha sprawdzając: 
- Czystość wgłębienia kielicha 
- Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia. 
Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec należy posmaro-
wać cienko środkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma zastosowanie pasta BHP, płyn FF, lub inny środek 
zalecany przez producenta rur. 
Stosowanie do tego celu olejów lub smarów jest niedopuszczalne. 
 
Badanie szczelności 
Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i infiltrację wykonać zgodnie  
z PN-92/B-10735. 
Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem rurociągów, w których prowadzona jest instalacja 
kanalizacji wewnętrznej: 
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Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność, poprzez oglę-
dziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego kratkę z poziomem. 
Przeprowadza się również sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną oraz z zapisa-
mi w dzienniku budowy i sprawdza się czy użyte materiały są zgodne z normami. 
 
5.1.5. Wentylacja mechaniczna. 
Przewody wentylacyjne wykonać należy z blachy stalowej ocynkowanej.  
Przewody instalacji wentylacyjnej wykonać należy w taki sposób aby powierzchnie przewodów były gładkie, bez 
załamań i wgnieceń. materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad. 
Powierzchnie pokryć ochronnych nie mogą mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 
Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 
1505. 
Przy prefabrykowaniu elementów instalacji wentylacyjnej długość elementu zamykającego w każdym ciągu instala-
cyjnym domierzyć na budowie. 
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród i konstrukcji budynku w odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. 
W miejscu przejścia przewodów przez przegrody budowlane na całej grubości przegrody przewody powinny być 
obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.  
Materiał podpór i podwieszeń powinien charakteryzować się odpowiednią odpornością na korozję w miejscu zamo-
cowania. 
Konstrukcja czerpni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków atmosfe-
rycznych. 
Montaż urządzeń wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych wykonany powinien być zgodnie z instrukcją montażu 
podaną przez producenta. 
Zasilanie elektryczne wirników wentylatorów powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów wentylatora. 
Sposób mocowania urządzeń powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację, oraz wymianę urządzenia bez 
uszkodzenia elementów przegrody budowlanej. 
Próbny ruch urządzeń wentylacyjnych powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. 
W czasie próbnego ruchu należy kontrolować prawidłowość pracy silników elektrycznych, temperaturę łożysk wen-
tylatorów, prawidłowość pracy nagrzewnic wentylacyjnych. 
W czasie próbnego ruchu należy dokonać sprawdzenia wydajności wentylatorów nawiewnych i wywiewnych, oraz 
wydajności aparatów wentylacyjnych nawiewnych. Należy przeprowadzić pomiary wydajności każdego elementu 
nawiewnego i wywiewnego (nawiewnika i wywiewnika). Sprawdzić należy również temperaturę powietrza nawiewa-
nego. Pomierzyć należy głośność w każdym obsługiwanym przez instalację wentylacyjną pomieszczeniu.  
 
Kontrola działania instalacji wentylacyjnej poprzedzona powinna być następującymi pracami wstępnymi: 

 próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń ( 72 godziny) 

 regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza  

 Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych 

 nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających 

 nastawienie układu regulacji i układów przeciwzamrożeniowych 

 nastawienie regulatorów regulacji automatycznej 

 nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji grzewczej , z uwzględnieniem 
wymaganych parametrów eksploatacyjnych 

 nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi 
 
Po przeprowadzeniu kontroli działania instalacji należy przedłożyć protokoły z wszystkich pomiarów wykonanych w 
czasie regulacji. 
Należy przeprowadzić szkolenie służb eksploatacyjnych. 
Jako urządzenia nawiewne zastosować centrale wentylacyjne producenta przedstawionego w załączonych kartach 
doboru lub innego producenta o podobnej charakterystyce.  
Centrale wyposażyć należy w kompletną automatykę dostarczaną przez producenta. 
Sterowanie central temperaturą powietrza w kanale. 
Instalację wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zeszyt 5, 
wg wymagań technicznych COBRTI INSTAL (prowadzenie przewodów, montaż urządzeń, odbiory robót i badania 
odbiorcze). 
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5.1.6. Instalacja gazowa. 
Projektuje się  instalację gazową z rur miedzianych o połączeniach na lut twardy. Przewody prowadzić po ścianach 
wewnętrznych budynku.  
Przy krzyżowaniu się przewodów gazowych z innymi instalacjami zachować normatywne odległości – min. 2 cm. 
Poziome odcinki przewodów gazowych powinny być usytuowane w odległości  co najmniej 10 cm powyżej innych 
przewodów instalacyjnych. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umoż-
liwiać wykonywanie prac konserwacyjnych.  
Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych. Średnica wewnętrzna rury ochronnej po-
winna wynosić co najmniej sumę średnicy zewnętrznej przewodu gazowego + 20 mm. Do mocowania rur stosować 
uchwyty niepalne z przekładkami.   
Zawór odcinający dopływ gazu oddzielny dla kotłowni należy umieścić w wentylowanej szafce zewnętrznej, zamon-
towanej na ścianie zewnętrznej budynku. 
Dodatkowo dla kotłowni należy zamontować elektromagnetyczny zawór automatycznego odcięcia gazu, reagujący 
na wskazania czujnika gazu. 
 
Do kotłowni należy zastosować kompletny system ochrony przed wybuchem gazu. System ten złożony jest z: 

 czujników pomiarowych, dokonujących bezpośredniego pomiaru stężenia gazu i zamieniających tę informa-
cję na postać sygnału elektrycznego przekazywanego do jednostki centralnej, 

 jednostki centralnej odpowiedzialnej za pomiar sygnałów z czujników, generowanie ostrzeżeń i alarmów, 
zamykanie zaworów oraz zasilanie i diagnostykę, 

 zaworów odcinających dopływ gazu do chronionego obiektu, 

 dodatkowego zewnętrznego sygnalizatora akustycznego (syreny). 
 
Czujniki należy umieszczać w pomieszczeniu kotłowni pod stropem. Ze względów niezawodności zaleca się zasto-
sowanie minimum 2 czujników. Sygnałem wyjścia jest prąd 4-20 mA, będący miarą wykrytego stężenia. Analiza 
wskazania, czy mierzone stężenie jest bezpieczne, czy nie, odbywa się w centralce. 
Czujniki łączy się z jednostką centralną za pomocą przewodu trójżyłowego do odpowiednich zacisków centralki. 
Zaleca się stosowanie możliwie małych przekrojów, np. 3x0,5 mm

2
. Rezystancja przewodów zasilających nie po-

winna przekraczać 7  ( 3,5  dla pojedyncze żyły). Maksymalne długości: 
- OMY 3x1,0   - 150 m 
- OMY 3x1,5   - 250 m 
 
Zastosować zewnętrzny sygnalizator akustyczny, o natężeniu dźwięku min. 100 dB, służącego do ostrzegania oto-
czenia przed wykrytym zagrożeniu. Aby urządzenie to mogło spełniać swą funkcję powinno być zamontowane w 
miejscu w którym jego działanie zostanie zauważone przez obsługę. Urządzenie może być montowane na ze-
wnątrz. Należy w tym przypadku osłonić go przed wpływami atmosferycznymi. 
Podłączenie zewnętrznego sygnalizatora akustycznego wykonać przewodem o przekroju min. 1mm

2
. Przewód po-

prowadzić w korytku PVC.  
 
Zawory odcinające dopływ gazu są urządzeniami wspomagającymi system detekcji. Służą one do odcinania dopły-
wu gazu do obiektu w przypadku wykrycia nieszczelności. Ich charakterystyczną cechą konstrukcyjną jest to iż 
otwierane są tylko ręcznie, w pozycji otwartej są blokowane mechanicznie, a zamykane są za pomocą impulsu 
elektrycznego, zwalniającego mechanizm spustowy (czas trwania impulsu to ok. 1 sekunda). 
Należy zastosować zawory kulowe, mające znacznie mocniejsze mechanizmy spustowe niż zawory grzybkowe. 
Zawory należy zamontować zgodnie z ogólnymi przepisami dotyczącymi montażu armatury gazowej oraz DTR 
stosowanego zaworu. 
Podłączenie zaworu odcinającego z jednostką centralną wykonać w sposób uwzględniający przekrój żyły, rezystan-
cji w odniesieniu do odległości jednostki centralnej i zaworu oraz normatywną dozwoloną rezystancję. Przykładowo 
dla przekroju żyły maksymalna dopuszczalna długość : 
2,5 mm

2
 –13 m, 

4,0 mm
2
 – 20 m, 

6,0 mm
2
 – 30 m. 

 
Przed montażem urządzeń należy zapoznać się z DTR dostarczoną przez producenta. 
 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji objętych projektem są : 
m - dla instalacji rurowych 
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sztuki - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, wyposażenie instalacji 
kpl - dla wyposażenia tzw. montażu  
kpl - dla prób działania, uruchomień 
 
Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości elementów podane są w „PRZEDMIARZE ROBÓT” , który stanowi od-
rębne opracowanie. 
 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi instalacji rurowej i kotłowni podlegają: 

 próby ciśnieniowe instalacji, 

 kotłownia może być uruchomiona do eksploatacji po odbiorze urządzeń ciśnieniowych przez UDT, 

 uruchomienie urządzeń kotłowni na zimno powinno być poprzedzone sprawdzeniem: kompletności urzą-
dzeń i ich zgodności z dokumentacją, instalacji elektrycznej i AKP, pomiarów rezystancji izolacji instalacji 
elektrycznej, prawidłowego działania wyłączników różnicowo-prądowych instalacji elektrycznej, skuteczno-
ści szybkiego wyłączenia instalacji elektrycznej. 

 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty : 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wykony-
wania robót 

 dziennik budowy 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu  oraz zgodności z wymaganiami określonymi S.T. 
Odbiór częściowy dotyczy robót zanikających. 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące materiały : 

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

 protokóły wszystkich odbiorów częściowych 

 protokół wszystkich prób i badań wykonanych zgodnie ze S.T. 

 świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy doty-
czącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 

 aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 

 protokóły z przeprowadzonych prób i badań 
 
 
8. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem , a wyłonionym w trakcie 
przetargu wykonawcą. 
 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Podstawą do wykonania robót są następujące dokumenty : 

 projekt budowlano-wykonawczy instalacji  

 SpecyfikacjaTtechniczna  

 normy i warunki techniczne : 
1. 4

. 
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 

2. 6 PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. 
Ciśnienia i temperatury. 

3. 7
. 
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 

4. 8
. 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. 

Ogólne wymagania i badania. 
5. 9PN - EN 442-1:1999  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne  
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. 
6. 1

0
. 

PN - EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

7. 6
. 
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. 

Ciśnienia i temperatury. 
8.  PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
9. 9

. 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. 

Ogólne wymagania i badania. 
10.  PN-EN 295 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe Rury i kształtki . Wymagania i 

badania 
11.  PN-80/C-89205   Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
12.  PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
13.  PN-EN 1505 : 2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne 

z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary 
14.  PN-EN 1506  Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne 

z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary 
15.  PN - B-03434 :1999: 

2001 
Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i 
badania 

16.  PN -B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wenty-
lacyjnych blaszanych 

17. P PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i 
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 

18.  PN-EN 1254-1:2002 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne 
19.  PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrze-

wań wodnych niskotemperaturowych systemu otwartego. Wyma-
gania 

 
UWAGI KOŃCOWE 
 
W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem budowlano-wykonawczym 
instalacji oraz z przedmiarem robót. 


