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1.      CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.   NAZWA ZAMÓWIENIA

Remont niesprawnych układów wentylacji wyciągowej (wymiana 22 sztuk 
wentylatorów wyciągowych) w obiekcie PKiN w Warszawie przy Pl. Defilad 1.

1.2.   PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji wentylacji związanych 
z remontem niesprawnych układów wentylacji wyciągowej (wymianą 22 sztuk 
wentylatorów wyciągowych) w obiekcie PKiN w Warszawie przy Pl. Defilad 1.

1.3.   ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2 i objętych dokumentacją projektową.

1.4.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, normami 
oraz opracowaniami COBRTI „Instal”. 

1.5.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i obowiązującymi przepisami.

1.6.   ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.2.
Rodzaje i ilości robót do wykonania zawiera przedmiar robót stanowiący integralną 
część niniejszej specyfikacji.

Zakres robót obejmuje wymianę 22 sztuk niesprawnych wentylatorów.
Prace demontażowe obejmują:
− odłączenie istniejących wentylatorów od komór ssawnych i kanałów wentylacyjnych 
− demontaż zbędnych kanałów i kształtek wentylacyjnych
− demontaż istniejących wentylatorów
− wywiezienie zdemontowanych urządzeń i materiałów po uprzednim uzgodnieniu 

z Inwestorem.
Prace montażowe obejmują:
− dostawę nowych wentylatorów
− montaż nowych wentylatorów w miejscu zdemontowanych, na istniejących płytach 

amortyzacyjnych
− dostawę i montaż nowych odcinków kanałów i kształtek wentylacyjnych i innych 

elementów
− połączenie nowych wentylatorów z istniejącymi elementami wentylacyjnymi
− uruchomienie instalacji.
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1.7.   PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE

Prace towarzyszące:
• organizacja zaplecza budowy
• transport, składowanie, wywóz materiałów
• roboty budowlane
• wykonanie prób i pomiarów
• wykonanie dokumentacji odbiorowej
• wykonanie oznakowania, instrukcji obsługi i eksploatacji. 

Roboty tymczasowe:
• zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z wymogami BHP
• ochrona terenu budowy przed zabrudzeniem i zniszczeniem.

1.8.   NAZWY I KODY

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2.      MATERIAŁY

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane prawem 
polskim aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być 
zgodna z wymaganiami zharmonizowanych specyfikacji technicznych, Polskich Norm 
lub norm wprowadzonych do zbioru PN lub z wymaganiami określonymi w aprobatach 
technicznych; jakość powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie 
na budowę.
Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa zgodności z normami 
lub aprobatami technicznymi. 
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nie podano 
wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób 
ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy 
każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z projektantem i inspektorem nadzoru. 
Zastosowane materiały zamienne muszą mieć parametry techniczne równoważne 
z projektowanymi oraz parametry użytkowe i jakościowe nie gorsze od projektowanych.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki dostawy, wyładunku, 
składowania, magazynowania i transportu na budowie wszystkich materiałów, 
elementów i wyrobów zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi 
przez producentów lub dostawców.

3.      SPRZĘT

Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania 
Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
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Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać 
aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i 
pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne właściwości 
techniczne, np.: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. Do wykonania robót 
Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym 
z technologii prowadzenia robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

4.      TRANSPORT

Wymagania dotyczące środków transportu:
• Wykonawca powinien dysponować sprawnymi technicznie środkami i urządzeniami 

transportowymi przystosowanymi do transportu danego rodzaju materiałów 
i urządzeń.

• W czasie transportu materiały i urządzenia należy zabezpieczyć w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych.

• Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym.

5.      WYKONANIE ROBÓT

5.1.   WYMAGANIA OGÓLNE

Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone zgodnie z:
• Umową
• Harmonogramem
• Dokumentacją projektową
• Specyfikacja techniczną
• Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących
• Obowiązującymi przepisami
• Wiedzą techniczną.

5.2.   ROZPOCZĘCIE ROBÓT

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien:
• stwierdzić, że obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa 

pracy do prowadzenia robót instalacyjnych
• stwierdzić, że elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji 

odpowiadają założeniom projektowym
• sprawdzić wszelkie istotne wymiary w naturze
• przeanalizować drogę transportową urządzeń i elementów wentylacyjnych.

5.3.   MONTAŻ INSTALACJI

5.3.1.     Montaż przewodów wentylacyjnych

− Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych 
w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych

− Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność 
na korozję w miejscu zamontowania
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− Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia 
do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania

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

− Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 
wynikające z ciężarów:
• przewodów
• elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 

przewodów
• elementów składowych podpór lub podwieszeń
• osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 

czyszczenia lub konserwacji.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wszystkie istotne 
wymiary w naturze oraz przeanalizować drogę transportową urządzeń i elementów 
wentylacyjnych.
Kanały i kształtki wentylacyjne dopasować indywidualnie przy montażu.

5.3.2.     Montaż wentylatorów

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

− Długość łączników elastycznych powinna wynosić od 100 do 250 mm włącznie
− 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 montażu wentylatorów należy zapewnić poziome ustawienie osi wirników 
oraz równoległe ustawienie osi wirników i silników

− Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotów wentylatora

− Wentylatory powinny być usytuowane w sposób umożliwiający podłączenie instalacji
związanych w sposób nie powodujący kolizji z innymi instalacjami

− Kanały podłączone do wentylatorów muszą być podparte lub podwieszone 
na własnych elementach wsporczych

− Wentylatory promieniowe należy montować na wypoziomowanych ramach 
montażowych, posadowionych na istniejących płytach amortyzacyjnych.

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie. 
Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się 
w odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy.
Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty 
i wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty 
bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, 
a następnie dołącza się je do protokołu odbioru końcowego budowy.
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6.1.   KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

6.2.   KONTROLA ZGODNOŚCI WYKONANIA ROBÓT

Należy sprawdzić zgodność wykonania robót z:
• dokumentacją projektową
• specyfikacją techniczną
• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
• Instrukcjami montażu dostarczonymi przez producentów
• poleceniami inspektora nadzoru.

6.3.   KONTROLA DZIAŁANIA INSTALACJI

Celem kontroli działania instalacji jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji 
takie zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie.

7.      OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

8.      ODBIÓR ROBÓT

Odbioru końcowego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Do odbioru należy 
przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą dokumentację techniczną 
z naniesionymi czytelnie zmianami, protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów 
oraz wykaz zastosowanych materiałów wraz z dokumentami dopuszczającymi 
je do stosowania w budownictwie.
Z odbioru końcowego powinien być sporządzony protokół podpisany przez inspektora 
nadzoru, przedstawicieli Wykonawcy i pozostałe osoby biorące udział w odbiorze. 
Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione podczas odbioru, stwierdzone 
ewentualne usterki oraz terminy ich usunięcia.
Odbioru robót instalacyjnych należy dokonać zgodnie z:

• opracowaniem COBRTI „Instal” – zeszyt 5 pt. „Warunki techniczne wykonania 
i odbioru instalacji wentylacyjnych”

Odbiór robót obejmuje:
− Sprawdzenie kompletności wykonanych prac
− Kontrolę działania
− Pomiary kontrolne

8.1.1.     Sprawdzenie kompletności wykonanych prac

− Prace odbiorowe
• porównanie elementów wykonane instalacji z dokumentacją projektową
• sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z obowiązującymi przepisami i 

zasadami technicznymi
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• sprawdzenie dostępności instalacji dla obsługi
• sprawdzenie czystości instalacji
• sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji

− Ogólne badania instalacji
• dostępności dla obsługi
• stanu czystości urządzeń 
• kompletności znakowania
• zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych
• zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób niepowodujący 

przenoszenia drgań
• środków do uziemienia urządzeń i przewodów

− Badanie wentylatorów
• sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób
• sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych)
• sprawdzenie konstrukcji i właściwości 
• badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych
• sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów
• sprawdzenie zamocowania silników
• sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie
• sprawdzenia poprawności połączenia wirnika z napędem
• sprawdzenie zgodności przepływu wentylatora z danymi na tabliczce 

znamionowej
− Badanie sieci przewodów

• badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie 
wzrokowe i kontrolę dotykową 

• sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem
− Sprawdzenie dokumentów

• dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych
• inwentarzowych (rysunki powykonawcze, schematy, dokumenty dopuszczające 

do stosowania w budownictwie)
• dotyczących eksploatacji i konserwacji.

8.1.2.     Kontrola działania instalacji

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy 
instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie.
Prace wstępne
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace 
wstępne: 

• próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny)
• regulacja strumienia powietrza
• nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających
• nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami 

projektowymi
• przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji 

wstępnej
• przeszkolenie służb eksploatacyjnych.

Procedura prac
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji do całych instalacji.
W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych
badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji. 
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Zakres prac:
• kontrola działania wentylatorów
• kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych

8.1.3.     Pomiary kontrolne

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry 
projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.
Pomiary kontrolne obejmują:
− pobór prądu silników
− pomiar strumienia objętości powietrza.

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI

Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności zawarte będą w umowie.

10.      PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.   NORMY

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia 
na rysunkach

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 
badania

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

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
z blachy o przekroju kołowym. Wymiary

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy 
o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości
i szczelności

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące 
elementów składowych sieci przewodów ułatwiających 
konserwację sieci przewodów

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów 
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 
Właściwości mechaniczne

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i 
klimatyzacji

PN-EN 12599:2002/ 
AC:2004

Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i 
klimatyzacji

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu
strumienia powietrza w przewodzie
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10.2.   AKTY PRAWNE

• Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 
z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. 02.75.690 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
20.06.2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 
także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 
(Dz.U. 07.143.1002 z późn. zm.)

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
28.08.2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 03.169.1650 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401)

10.3.   INNE DOKUMENTY

• Projekt wykonawczy remontu niesprawnych układów wentylacji 
wyciągowej (wymiana 22 sztuk wentylatorów wyciągowych) w obiekcie 
PKiN w Warszawie - tom 1 - WENTYLACJA

• Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów
• Opracowanie COBRTI „Instal” – zeszyt 5 pt. „Warunki techniczne 

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

Autor:

mgr inż. Anna Kociszewska
upr. nr MAZ/0041/PWOS/04

MAZ/IS/1288/04
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