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1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wymianą centrali klimatyzacyjnej w budynku basenu „Olimpic” w Warce.  

      

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny robót. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapoznania się ze specyfikacją oraz z przedmiarem robót. 

 

1.3. Zawartość ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zawiera zbiór wymagań niezbędnych do określenia 

standardu jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robot, właściwości 

komponentów oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych prac. 

 

2. Część ogólna. 
 

2.1. Nazwa zamówienia. 

Remont wentylacji poprzez wymianę centrali klimatyzacyjnej. 

 

2.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

związanych remontem wentylacji poprzez wymianę centrali klimatyzacyjnej. Roboty 

obejmować będą:  

 demontaż fragmentów rurociągów zasilania, powrotu i podmieszania ciepła 

technologicznego, instalacji elektrycznej, układów sterowania w niezbędnym zakresie 

umożliwiającym montaż i późniejsze podłączenie nowej centrali,  

 dostosowanie istniejących fundamentów po zdemontowanych centralach do wymagań 

posadowienia nowomontowanych zgodnie z DTR ich producenta (jeżeli istniejące 

fundamenty będą niewystarczające), 

 dostawę, montaż centrali klimatyzacyjnej wg warunków montażu podanych przez 

producenta urządzenia, 

 montaż rurociągów podających media (ciepło technologiczne, kanalizacja) 

 montaż podłączeń z istniejącą instalacją wentylacyjną (wykonanie kształtek 

przejściowych dostosowujących do króćców połączeniowych z wymiarami kanałów 

istniejących), zgodnie z DTR dostawcy centrali, 

 podłączenie elektryczne do istniejących tablic z zabezpieczeniami, 

 podłączenie automatyki, 

 badania instalacji, próby oraz rozruchy, 

 wykonanie izolacji termicznej. 

 

2.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych. 

Roboty tymczasowe są robotami projektowanymi i wykonywanymi jako potrzebne do 

wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po 

wykonaniu robót podstawowych. 

Roboty towarzyszące są rozumiane jako prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

a niezaliczane do robót tymczasowych. 

W/w robotami będzie w szczególności: 

• oddzielenie pomieszczenia od reszty budynku za pomocą grubej folii malarskiej; 
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• zabezpieczenie sprzętu, mebli w remontowanych pomieszczeniach; 

• oznakowanie miejsca prowadzenia robót; 

• przekucia przez przegrody (jeżeli będą wymagane); 

• uszczelnienie przejść przez przegrody; 

• inwentaryzacja powykonawcza. 

 

 

2.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST i 

poleceniami Inspektora.  
Odstępstwa od SIWZ i STWIOR mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały 

lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 

materiałów i elementów określonych w SWIZ i STWIR na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji. 

 

2.5. Klasyfikacja robót budowlanych 

Wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

45331200 – 8 – instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

42500000 – 1 – urządzenia chłodzące i wentylacyjne; 

 

3. Materiały. 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Do wykonania technologii instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 

polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 

być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Dostarczone urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności, zgodności z danymi 

wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych 

urządzeń i kompletnych urządzeń. 

Urządzenia – centrala klimatyzacyjna oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty 

dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).  

 

3.2. Stosowane materiały 

 

 rury i kształtki kanalizacyjne z PVC, łączone za pomocą połączeń kielichowych, 

kielichy wyposażone w uszczelki elastomerowe 

 rury stalowe wg PN-/H-74244 

 otuliny PU z płaszczem PVC 

 blacha stalowa ocynkowana wg PN-67/H-92125  do prefabrykacji przewodów i 

kształtek wentylacyjnych  wg wymogów następujących norm: 

- BN-70/8865-04. Kształtki wentylacyjne blaszane 
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- BN-70/8865 –05.Przewody  wentylacyjne blaszane  

 

3.3. Centrala klimatyzacyjna 

 

Centrala klimatyzacyjna basenowa wykonana w technologii szkieletowej (sekcyjnej). Klasa 

odporności antykorozyjnej minimum C4. Centrala posadowiona na ramie, wyposażonej w 

elementy poziomujące centralę. Dostęp do sekcji centrali poprzez drzwi inspekcyjne, 

wyposażone klamki i zawiasy.   

 

Wyposażenie centrali: wymiennik krzyżowy z zabudowaną komorą recyrkulacji, zespół 

wentylatorowy składający się z dwóch wentylatorów, moduł pompy ciepła, nagrzewnica 

zasilana wodą, filtry kieszeniowe klasy EU-5, przepustnice. Centrala dostarczana z kompletną 

automatyką. 

  

Centrale muszą posiadać znak CE oraz klasę energetyczną „A”. Okres gwarancji min 2 lata w 

pełnym zakresie (centrale jako całość z kompletną automatyką oraz wszystkie urządzenia, 

czujniki, sterowniki). 

Do zasilania elektrycznego wykorzystać istniejące szafki rozdzielcze w pomieszczeniach 

maszynowni wentylacyjnych. Szafki automatyki i sterowania również znajdują się w 

pomieszczeniach maszynowni. 

Sterowanie pracą centrali odbywać się będzie przez automatykę kontrolno-pomiarową 

dostarczoną przez producenta centrali. By zapewnić możliwość rozbudowy nadzoru  nad 

pracą  centrali sterownik automatyki musi posiadać protokół komunikacyjna (np. Modbus 

RTU lub BacNet). Ponadto automatyka powinna posiadać oprócz panelu na sterowniku 

dodatkowy panel sterowniczy z możliwości montażu do 100 mb od rozdzielnicy. Automatyka 

centrali ma posiadać funkcje pracy centrali basenowej tzn. – osuszanie, tryb nocny, 

recyrkulacja.  

Uruchomienia centrali basenowej powinien dokonać autoryzowany serwis producenta 

centrali.   
 
 

4. Sprzęt. 
 

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, sprzętu itp.  

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe 

dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi 

sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin montażowych atestowanych. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie 

zostaną dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia 

technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest 

dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w ruchu lub 

włączonym. 

Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki 

narzędzi są zabronione. 
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5. Transport. 
 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Środki transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu urządzeń 

niezbędnych do wykonania robót. Transport centrali klimatyzacyjnej należy wykonywać w 

fabrycznych opakowaniach. Pozostałe elementy – materiały transportować w sposób 

zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz 

składowania urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Załadunek i wyładunek 

powinien odbywać się ostrożnie. 

Transport obejmuje drogę pomiędzy magazynem dystrybutora a placem budowy. 

Urządzenia i elementy instalacji mogą być przewożone wewnętrznie dowolnymi, lecz 

bezpiecznymi środkami transportu. 

 

5.2. Transport rur, kształtek, armatury 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy ustawiać 

równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż 

środka transportu. 

Kształtki, armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

 

6. Wykonanie robót. 
 

6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta. 

 

6.2. Montaż centrali klimatyzacyjnej 

- montaż centrali klimatyzacyjnej wg DTR urządzenia, 

- odprowadzenie skroplin wykonywać przewodami  kanalizacyjnymi PVC,  

- połączenie wody grzewczej z centralą klimatyzacyjną wykonywać przewodami stalowymi 

łączonymi poprzez spawanie. 

- izolację wody grzewczej wykonywać otulinami PU w płaszczu PVC. Grubość izolacji wg 

wymogów PN-85/B-02421. 

 

6.3. Montaż rur i elementów 

Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowę powinny być przed montażem poddane 

ogólnej kontroli zewnętrznej, która powinna wykazać, że elementy te mają wymaganą jakość 

techniczną. 

Przewody grzewcze wykonywać z rur stalowych czarnych ze szwem łączonych poprzez 

spawanie. Połączenia z armaturą odcinająca wykonywać za pomocą połączeń  gwintowanych  

przy pomocy łączników  mosiężnych gwintowanych z uszczelnieniem taśmami teflonowymi.  

Przewody prowadzić wzdłuż ścian, pod stropem. 

Przewody izolować otulinami PU w płaszczu PVC . 

Mocowanie przewodów do ścian i stropów wykonywać za pomocą typowych uchwytów  do 

rur stalowych. 

Próby szczelności, próby na gorąco wykonywać wg wymogów zawartych w  PN-64/B-10400. 
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Próby szczelności, próby na gorąco, regulacja  przepływu wody grzewczej, odbiory 

wykonywać wg wymogów PN-64/B-10400.  

 

Łączenie  elementów wentylacji wg wymagań zawartych w PN-B-76002:1996.  

Szczelność przewodów wentylacyjnych winna spełniać wymogi  klasy A wg PN-B 

76001:1996. 

Przewody mocować do stropów i ścian za pomocą typowych, powszechnie stosowanych 

rozwiązań. 

Przewody nawiewne w pomieszczeniach z blachy stalowej ocynkowanej izolować otulinami z 

wełny mineralnej grubości 30mm na folii  aluminiowej. 

Przewody nawiewne  prowadzone powietrze nieogrzane z zewnątrz a prowadzone w 

wewnątrz pomieszczeń  z blachy stalowej ocynkowanej izolować otulinami z wełny 

mineralnej grubości 100mm na folii  aluminiowej. 

W elementach wentylacyjnych prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej zastosować 

przy prefabrykacji łączenie na „zakładkę”.   

 

7. Kontrola jakości robót. 
7.1. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac.  

 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że wykonano wszystkie 

prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z DTR 

urządzenia oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania, takie 

jak:  

a. Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 

właściwości i części zamiennych;  

b. Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 

technicznymi;  

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

konserwację;  

d. Sprawdzenie czystości instalacji;  

e. Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. W 

szczególności należy wykonać następujące badania:  

 Badania jakości i poprawności robót 

a) stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych 

zabezpieczeń); 

b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne); 

c) rozruch i regulacja klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokołu. 

 Urządzenia 

Typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Klimatyzatory 

powinny posiadać dokumenty: kartę gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu, 

warunki gwarancji. 

 Przewody hydrauliczne 

Próbę szczelności instalacji chłodniczej wykonać azotem na maksymalne ciśnienie 

robocze zalecane przez producenta w DTR urządzeń na okres 24 godzin. 

Po pozytywnej próbie szczelności, instalację napełnić czynnikiem chłodniczym 

R407c. 

 Instalacja elektryczna 

Po zakończeniu montażu instalacja elektryczna musi być poddana pomiarom, zgodnie 
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z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 

- badanie rezystancji izolacji, 

- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

- badanie wyłącznika różnicowo - prądowego 

 

 

8. Obmiar robót. 
 

8.1. Wymagania ogólne 

Czynności obmiarowe będą prowadzone w wyjątkowych przypadkach, na wniosek 

Inspektora, w celach kontrolnych. 

 

8.2. Jednostka obmiaru 

- kpl. – dla centrali klimatyzacyjnej 

- mb – dla instalacji ciepła technologicznego, elektrycznej i odprowadzenia skroplin. 

- m2
 – dla przewodu wentylacyjnego 

 

9. Odbiór robót. 
 

Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu. Odbiorom częściowym mogą podlegać 

prace zanikające, stanowiące etapy funkcjonalne i mające istotny wpływ na realizację całości 

zadania. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 

- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji;  

- przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym; 

- przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi urządzeń oraz dostarczenie instrukcji 

eksploatacji instalacji; 

- posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (zaświadczenia właściwych jednostek i 

organów, świadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne, dokumentacja powykonawcza). 

O stwierdzeniu całkowitego zakończenia robót oraz gotowości do odbioru Wykonawca 

bezzwłocznie powiadamia Zamawiającego. 

Prace zakończą się spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru, co jest równoznaczne z 

potwierdzeniem terminu zakończenia robót montażowych. 

 

Wykonane przewody wentylacyjne wraz z urządzeniami wykonanymi będą podlegały 

odbiorowi wg wymagań zawartych w  PN-78/B-10440. 

 

10. Podstawa płatności. 
 

Sposób płatności i rozliczania robót według szczegółowych ustaleń określonych w umowie 

zawartej pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą. 

 

11. Przepisy związane. 
 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi 

zmianami; 
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 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. 

U. Nr 75/02 wraz z późniejszymi zmianami); 

 Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe; 

 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja; 

 PZPN-EN12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji; 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych – 

wydane przez COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-6);  

 Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997.129.844 z późn. zm.); 

 10.3.PN-85/B-02421.Izolacja cieplna rurociągów , armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania 

 PN-67/H-92125 Blacha stalowa ocynkowana  

 BN-70/8865-04. Kształtki wentylacyjne blaszane 

 BN-70/8865 –05.Przewody  wentylacyjne blaszane  

 wszelkie dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do stosowania w 

budownictwie. 

 


