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1. Część ogólna. 

1.1. Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla budynku.  
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółową Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 1.1. 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje 

pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora, dobrej 
jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi 
szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji. 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła 
szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji 
uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 
 Dokumentacja Projektowa. 
 Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie poprzez 

przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji technicznych 
jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów 
jakościowych ostrzejszych niż te Normy. 
Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą 

zachodzić pomiędzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy 
Warunkami Technicznymi, o których mowa wyżej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej 
powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed 
przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości 
w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy niniejsza Szczegółowa Specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

podstawowe występujące przy montażu projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 
ich uzbrojenia i armatury, a także niezbędne dla właściwego wykonania tych instalacji roboty 
tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje. 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych. 
Atest higieniczny – dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub elementu do stosowania 
w kontakcie z wodą pitną lub w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Atest higieniczny 
wydaje Państwowy Zakład Higieny. 
Bezpieczeństwo pożarowe – stan eliminujący zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany 
przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia 
przeciwpożarowego oraz prowadzonych działań zapobiegawczych przed pożarem. 
Ciśnienie próbne – ciśnienie próby hydraulicznej, jakiemu poddaje się armaturę, elementy przewodów, 
urządzenia w celu sprawdzenia szczelności. 
Strefa pożarowa – przestrzeń wydzielona w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie przeniósł 
się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni. 

Pozostałe określenia zgodnie z normą PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków. Symbole, 
terminologia i oznaczenia na rysunkach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 5 WTWiO dla instalacji wewnętrznych wentylacji 
i klimatyzacji, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką 
budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

1.6. Dokumentacja techniczna. 
Dokumentację robót montażowych wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

stanowią: 
 projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. 
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Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane 
jest uzyskanie pozwolenia na budowę”, 

 projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z 02.09.2004 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami), 

 specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. „w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia” (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 
z badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Materiały stosowane do montażu wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczna lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez Projektanta lub z nim uzgodnionej, dla 
których wydano oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz 
z przepisami i obowiązującymi normami. 

Kierownik budowy lub, jeżeli jego ustanowienie, nie jest wymagane, Inwestor, jest zobowiązany 
do przechowywania w/w oświadczeń oraz udostępniania ich przedstawicielom uprawnionych organów. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Na żądanie, wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. Wymagania dotyczące transportu i składowania materiałów. 

4.1. Wymagania dotyczące przewozu materiałów. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
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Kanały powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiających uszkodzenie. 
Kanałów nie wolno zrzucać ze środków transportowych.  
Transport kanałów powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 

końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu urządzeń. 
Urządzenia należy przewozić pakowane w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 

uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.  
Urządzenia klimatyzacyjne należy transportować zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową 

urządzeń i oznaczeniami na opakowaniach urządzeń. 
Urządzenia gabarytowo większe należy dostarczać na budowę przed montażem. 
4.3. Składowanie kanałów wentylacyjnych. 
Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt nie wymagają opakowań i mogą być 

składowane pod zadaszeniem z wyjątkiem: śrub i nakrętek, kratek wentylacyjnych, uszczelek, itp. oraz 
aparatury kontrolno-pomiarowej. 

Kanały wentylacyjne składować na placu budowy na regałach pod wiatą. Kształtki, złączki i inne 
materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) powinny być składowane w sposób 
uporządkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach. Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne 
na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 
 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 
 nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych kanałów po podłożu. 
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem 
wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie 
UV, w związku z czym należy chronić je przed: 
 długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
 nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

4.4. Składowanie urządzeń i wyposażenia. 
Urządzenia składowane na terenie budowy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Urządzenia 
klimatyzacyjne należy składować zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń 
i oznaczeniami na opakowaniach urządzeń. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót. 

5.1. Wymagania ogólne. 
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna zapewniać obiektowi budowlanemu, 

w którym została wykonana możliwość spełnienia podstawowych wymagań dotyczących 
w szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 
• bezpieczeństwa pożarowego, 
• bezpieczeństwa użytkowania, 
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
• ochrony przed hałasem i drganiami, 
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
Instalacja wentylacji mechanicznej powinna być wykonana zgodnie z projektem, przy spełnieniu 

we właściwym zakresie, wymagań zawartych w rozporządzeniu [4.1] a także zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej. 
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Instalacje powinny być wykonane przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania 
w sposób umożliwiający ich prawidłowe działanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu, wymagań 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów 
budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wentylacji należy: 

 wyznaczyć miejsca układania kanałów, 
 wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
 wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść kanałów, 
 wyznaczyć miejsca usytuowania urządzeń. 

5.3. Montaż instalacji. 
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego 

montażu urządzeń, kanałów, kształtek i armatury. 
Instalację należy wykonać zgodnie z WTWiO Instalacji Wentylacji zeszyt 5 z 09.2002r Warszawa. 
Przed montażem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery, folie i inne 
elementy). Przed układaniem kanałów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie kanałów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru, itp.). 

Kolejność wykonywania robót: 
 pasowanie kanałów 
 ułożenie kanałów z zamocowaniem wstępnym, 
 wykonanie połączeń. 

5.3.1. Kanały i kształtki wentylacyjne 
Przewody i kształtki wentylacyjne będą wykonane jako niskociśnieniowe typu N, z blachy stalowej 

ocynkowanej, zgodnie z wymogami normy [1.5]. Szczelność instalacji powinna odpowiadać klasie A 
wg normy [1.2] (szczelność normalna). Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez 
zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacyjnej zgodnie z wytycznymi 
WTWiO Instalacji Wentylacyjnych zeszyt 5 z 09.2002 

Kanały prostokątne wykonane będą z blach ocynkowanych. Grubość blachy powinna być 
uzależniona od wielkości elementów instalacji wentylacyjnych. W przypadku kanałów prostokątnych 
o dużym przekroju stosować przetłoczenia usztywniające kanał oraz stężenia wewnątrz kanału. 

Rury zwijane typu spiro wykonane będą z blach ocynkowanych w standardowych długościach 3m, 
6m. W średnicach od 250mm rury powinny być wyposażone w zewnętrzne wzmacniające 
przetłoczenie. Ocynkowane w klasie Z 275, dwustronna powłoka ocynku o gęstości 275 g/m3. 

Przewody elastyczne typu flex w izolacji cieplnej powinny być wykonane z aluminium i drutu 
wzmacniającego pokrytego izolacją cieplną z wełny mineralnej gr. 25mm. Przewód ten musi być 
całkowicie niepalny. Przewody wykorzystywać do łączenia sieci kanałów wentylacyjnych 
z anemostatami nawiewnymi. Przewód redukuje wszelkie drgania pochodzące od instalacji oraz tłumi 
hałas. Długość przewodu ograniczyć do max.1,5m ze względu na zwiększone opory hydrauliczne. 

Kanały powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, bez wgnieceń i załamań. 
Kanały z blachy o grubości do 1,5mm wykonać na zakładkę lub nasuwkę (okrągłe), a z blachy grubszej 
wykonać jako spawane. Ściany kanałów prostokątnych powinny być do siebie prostopadłe. 

Tolerancje średnic kanałów i kształtek okrągłych oraz wymiarów ścian kanałów i kształtek 
prostokątnych przy przewodach do 400mm wynosi j: 4mm. 

Kanały wentylacyjne mocować na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujących. 
Między kanałem a wspornikiem lub obejmą stosować podkładki amortyzujące. 

Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w fartuch pierścieniowy lub prostokątny 
o szerokości ok. 200mm i połączyć go szczelnie z pokryciem dachu. W miejscach przejść kanałów 
przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane 
wykonać z obłożeniem wkładkami amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału 
o podobnych właściwościach na grubości ściany lub stropu. 

Przewody przechodzące przez strefy pożarowe muszą być zaopatrzone w klapy ppoż. 
o odporności ogniowej co najmniej równej odporności ogniowej przegrody. Zabezpieczenia z zakresu 
ppoż. należy zastosować zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zamieszczonymi w operacie ppoż. 
obiektu. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego, oraz w przegrodach, dla 
których jest wymagana klasa odporności co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mieć klasę odporności 
ogniowej, wymaganą dla tych elementów. Nie dopuszcza się stosowania palnych izolacji przewodów 
wentylacyjnych. 

Kanały instalacji nawiewnych należy izolować termicznie matami z wełny mineralnej o grubości min. 
40mm, lamelowanej folią aluminiową. Kanały prowadzone na dachu budynku należy izolować 
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termicznie matami z wełny mineralnej o grubości min. 80mm, lamelowanej folią aluminiową. Nie 
dopuszcza się stosowania palnych izolacji przewodów wentylacyjnych. 

Podwieszenia kanałów i urządzeń należy wykonać standardowe, z wykorzystaniem prętów 
gwintowanych ocynkowanych M8, ocynkowanych łączników i typowych instalacyjnych akcesoriów 
podwieszeniowych,. Obejmy powinny posiadać wkładkę gumową. Konstrukcje pod wszelkie urządzenia 
oraz kanały wentylacyjne danej branży, w zakresie wykonawstwa i projektu, leżą po stronie 
Wykonawcy. 

Po zmontowaniu instalacja powinna być wyregulowana w celu uzyskania projektowanych strumieni 
powietrza, z dokładnością wg normy [1.1]. 

Instalacja wentylacji będzie wyregulowana za pomocą przepustnic regulacyjnych. Wykonawca 
wykona regulację instalacji zgodnie z poniższą sekwencją: 
 regulacja wstępna po montażu 
 regulacja końcowa po zakończeniu robót a przed odbiorem końcowym 
 regulacja ostateczna po odbiorze końcowym w działającym obiekcie 

5.3.2. Przewody instalacji freonowej i skroplin 
 Projektuje się instalację freonową klimatyzacji wykonaną z: 
- rurki miedziane gazowe i cieczowe, prowadzane w odpowiedniej izolacji cieplnej i antyroszeniowej, 
Instalacja odprowadzenia skroplin z rur klejonego systemu PVC lub systemu zgrzewanego PP np. Bor. 
Przy włączeniu do pionu kanalizacyjnego stosować syfon. 
Instalację zaprojektowano z rur i kształtek specjalnych (trójników) Cu, przeznaczonego do instalacji 
freonowych. Rury i złączki systemu będą łączone ze sobą poprzez lutowanie twarde oraz elementy 
skręcane bezuszczelkowe z zaciskiem bezpośrednim (kielichowane). 
 Główne przewody magistrale prowadzone pod stropem oraz na ścianach w kanałach 
instalacyjnych. Wszystkie ściany i stropy po wykonaniu montażu i prób szczelności instalacji freonowej 
oraz instalacji skroplin należy doprowadzić do stanu sprzed wykonaniem. Trasy przewodów powinny 
być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Należy zachować 
spadki przewodów podane na schematach instalacji w celu zapewnienia możliwości odpowietrzenia i 
opróżnienia instalacji. 
 Wsporniki i mocowanie rur i urządzeń wykonać w systemie montażowym zapewniając izolację 
wibro – akustyczną pomiędzy montowaną instalacją a elementem konstrukcyjnym, do którego jest 
mocowana. Instalacje powinny być kotwione do przegród budowlanych z zastosowaniem obejm 
zapewniających możliwość swobodnego przesuwania się rury z polipropylenu w ich wnętrzu. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu. 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść rurociągów prowadzonych przez stropy należy wykonać 
masami lub opaskami uszczelniającymi ppoż. 

5.3.3. Montaż armatury instalacji freonowej 
 Po wykonaniu montażu należy przeprowadzić próbę ciśnienia i sporządzić stosowny protokół. 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 
 Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna 
do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu 
czynnika chłodniczego był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na 
przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. 

5.3.4. Urządzenia wentylacyjne 
Urządzenia wentylacyjne powinny być wykonane zgodnie z projektem. Należy montować 

wszystkie urządzenia zgodne z charakterystyką określoną w dokumentacji technicznej. Montować 
urządzenia dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach. Wszystkie zasadnicze i wymagające 
obsługi elementy urządzenia wentylacyjnego oraz jego elementy sterowania i regulacji powinny być 
w sposób widoczny i trwały oznakowane symbolem lub nazwą urządzenia. 

Hałas wywołany przez pracę urządzeń wentylacyjnych nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych, według PN-B-02151:1970 oraz zaleceń raportu oddziaływania na środowisko. W celu 
ograniczenia emitowanego hałasu do wnętrza kanału wentylacyjnego należy stosować tłumiki płytowe 
prostokątne na głównych kanałach wentylacyjnych oraz kanałowe okrągłe głównie na przewodach 
instalacji wywiewnej. Wszelkie urządzenia emitujące drgania muszą być montowane poprzez 
wibroizolatory ograniczające rozprzestrzenianie się drgań. Urządzenia emitujące hałas powinny być 
w wykonaniu cichym a w razie potrzeby dodatkowo obudowane akustycznie. 

Elementy regulacyjne muszą mieć zapewniony łatwy dostęp dla obsługi. 
Należy montować wszystkie urządzenia zgodne z charakterystyką określoną w dokumentacji 

technicznej. 
Montować urządzenia dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach. 
Czerpnie i wyrzutnie powietrza 
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Czerpnie i wyrzutnie powietrza wentylacyjnego powinny być wykonane ze stali ocynkowanej. Jeśli 
są to czerpnie ścienne na elewacji zewnętrznej muszą być pomalowane na kolor zaaprobowany przez 
architekta. 

Czerpnie i wyrzutnie ścienne powinny posiadać lamele zabezpieczające przed dostawaniem się 
opadów atmosferycznych do wnętrza. Od strony wewnętrznej czerpnia powinna być pokryta siatką 
stalową. 

Nawiewniki 
Kratki wentylacyjne powinny być wyposażone w osprzęt do regulacji ilości oraz kierunku nawiewu 

powietrza. Kolor kratek wentylacyjnych musi być dostosowany do zaleceń architekta. 
Anemostaty powinny być wyposażone w osprzęt do regulacji ilości nawiewniki wirowe z siłownikiem 

woskowym oraz kierunku nawiewu powietrza. Anemostaty montować na skrzynkach rozprężnych, które 
połączone będą z siecią kanałów poprzez przewód elastyczny typu flex lub tłumiki elastyczne. 

Montaż kratek wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
Wywiewniki 

Kratki wentylacyjne wywiewne powinny być wyposażone w osprzęt do regulacji ilości oraz kierunku 
wywiewu powietrza. 

Kolor kratek wentylacyjnych musi być dostosowany do zaleceń architekta. Montaż kratek wykonać 
zgodnie z instrukcją producenta. 

Wentylatory dachowe 
Wentylatory dachowe montować na podstawach dachowych tłumiących. 

5.3.5. Urządzenia klimatyzacyjne 
Urządzenia klimatyzacyjne powinny być wykonane zgodnie z projektem. Należy montować 

wszystkie urządzenia zgodne z charakterystyką określoną w dokumentacji technicznej. Montować 
urządzenia dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach. Wszystkie zasadnicze i wymagające 
obsługi elementy urządzenia klimatyzacyjnego oraz jego elementy sterowania i regulacji powinny być 
w sposób widoczny i trwały oznakowane symbolem lub nazwą urządzenia. 

Klimatyzator 
 Klimatyzatory - jednostki wewnętrzne klimatyzacji powinny być wyposażone w pomieszczeniowy 
regulator temperatury lub pilot do każdego urządzenia. Jednostki wewnętrzne należy wyposażyć w 
instalację odprowadzenia skroplin, każda jednostkę wyposażyć w pompkę skroplin. 

Agregat freonowy 
 Agregaty freonowe - jednostki zewnętrzne systemu klimatyzacji. Agregaty należy podłączyć do 
jednostek wewnętrznych za pomocą rur z miedzi. Należy zapewnić podłączenie elektryczne pomiędzy 
jednostką zewnętrzną, a wewnętrzną. Instalację z rur Cu należy wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

5.3.6. Montaż agregatów freonowych 
 Montaż należy przeprowadzić ściśle wg instrukcji dostarczonej z urządzeniem. Rama agregatów 
będzie rozkręcana podzielona na łatwo demontowane moduły bez ryzyka uszkodzenia innych 
elementów. Układ freonowy połączony będzie poprzez specjalne złączki rozkręcane na zaworach 
odcinających. Sposób mocowania agregatów powinien zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań. 
Wokół urządzenia należy zapewnić miejsce do czynności serwisowych. 

5.4. Połączenia. 
Przed przystąpieniem do montażu kanałów należy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie 

elementów muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych. 
Przewody wentylacyjne oraz ich połączenia między sobą i z innymi elementami urządzenia 

wentylacyjnego powinny być wykonane w sposób zapewniający szczelność. Połączenia kołnierzowe 
elementów o przekroju prostokątnym wykonać z ocynkowanych kołnierzy profilowanych i naroży 
tłoczonych. 

5.4.1. Połączenia kanałów i kształtek wentylacyjnych. 
5.4.1.1. Połączenia kołnierzowe. 

Kołnierze powinny być przynitowane lub przyspawane do ścian kanału, w płaszczyźnie 
prostopadłej do osi kanału. Otwory w kołnierzach i przeciwkołnierzach należy wiercić parami. 
Maksymalny prześwit między kołnierzem a przeciwkołnierzem, bez ściągnięcia śrubami nie może być 
większy niż 2mm. 

Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub 
mikroporowatej. Połączenia kołnierzowe należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi. 

5.4.1.1. Połączenia na wcisk 
Kanały Spiro łączone będą metodą wciskową z zastosowaniem uszczelek zapewniających 

wymaganą szczelność i trwałość połączeń. Do łączenia kanałów należy używać złączek, natomiast do 
bezpośredniego łączenia kształtek – muf. Przed montażem przewody powinny być dokładnie 
oczyszczone. Przewody powinny być ponadto odpowiednio starannie przycięte pod odpowiednim 
kątem, a końcówki oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. 
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5.4.1.2. Połączenia zaciskowe 
Kanały elastyczne o przekroju kołowym ze zintegrowaną izolacją należy łączyć z kształtką 

lub nawiewnikiem za pomocą opasek zaciskowych. Płaszcz zewnętrzny okręcić oraz przymocować 
za pomocą taśmy aluminiowej. 

5.4.1.3. Połączenia spawane. 
Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie 

o gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być 
przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby 
metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie 
obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. Kanały powinny być proste, czyste 
od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. 

5.4.2. Połączenia z armaturą i urządzeniami. 
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej 

i wewnętrznej. 
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 

powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm.  
Zastosowanie rodzajów połączeń armatury i urządzeń z instalacją należy wykonać przestrzegając 

instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów. 

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
podane zostały w specyfikacji – Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
6.2. Jednostki i zasady obmiaru robót. 

 Długość kanałów należy obliczać w m, wyodrębniając ilości kanałów w zależności od rodzajów, ich 
przekrojów, bez odliczania kształtek.  

 Zwężki wlicza się do kanałów o większej średnicy. 
 Uzbrojenie kanałów – klapy odcinające, przepustnice regulacyjne itp. oblicza się w sztukach 

z podaniem rodzaju materiału i wymiarów. 
 Wentylatory, czerpnie, wyrzutnie itp. oblicza się w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju 

i typu urządzenia.  

7. Kontrola, badania i odbiory robót. 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
podano w specyfikacji – Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

7.2. Zakres badań odbiorczych 
W warunkach technicznych [2.2] określone są szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania 

odbiorów technicznych częściowych, odbiorów końcowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie 
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zgodności z wymogami Kontraktu, 
jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Przedstawicielowi Zamawiającego do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 
instalacji wentylacyjnych i w szczególności powinny podlegać jej prace, których wykonanie ma istotne 
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem wykonanie 
elementów tej instalacji. Odbiorów międzyoperacyjnych należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze 
roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 

Odbiór techniczny częściowy instalacji wentylacji obejmuje te części instalacji, do których zanika 
dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór ten przeprowadza się w trybie odbioru technicznego końcowego 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. Protokół nie powinien zawierać żadnych postanowień warunkowych.  

W przypadku zakończenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 
po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach 
tego odbioru należy dodatkowo sprawdzić czy w okresie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie 
uległy uszkodzeniu. 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
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- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
- Protokoły odbiorów częściowych 
- Protokoły przeprowadzonych testów i rozruchów 
- Protokoły regulacji końcowej urządzeń 
- Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno-ruchowe dla 
poszczególnych urządzeń 

7.3. Próby i odbiór instalacji wentylacji i klimatyzacji 
Próby i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

oraz normy [1.1], która określa warunki przystąpienia do prób i badań, zasady wykonywania pomiarów 
oraz dokumentację potrzebną do odbioru. Praktyczne wskazówki w tym zakresie zawarte są również 
w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Arkady 1988. 

Próby i odbiór instalacji oddymiającej wykonać zgodnie z operatem przeciwpożarowym. 
Warunki przystąpienia do badań przy odbiorze technicznym: 

- Zakończenie wszystkich robót montażowych przy urządzeniu 
- Zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach obsługiwanych przez 
urządzenie 
- Wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich 
czynników zasilających 
- Wykonanie rozruchu urządzenia, obejmującego próbę ruchu ciągłego oraz wstępną regulację 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wentylacyjnej. 
Szczegółowy zakres badań powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą 
i powinien obejmować co najmniej: 
- sprawdzenie dokumentacji urządzenia 
- szczegółowy przegląd urządzenia 
- pomiary poziomu dźwięku hałasu 
- pomiar ilości powietrza wentylacyjnego 
- pomiar ilości powietrza świeżego 
- pomiary różnicy ciśnień między pomieszczeniami 
- pomiar temperatury powietrza nawiewanego 
- pomiar temperatury w pomieszczeniach wentylowanych 
- pomiar temperatury zasilania i powrotu czynników grzewczych i chłodniczych 
- pomiar ciśnienia czynników grzewczych i chłodniczych 

Pomiary te powinny być prowadzone co godzinę, po uruchomieniu instalacji, podczas 
72-godzinnego testu. 
W ramach odbioru klimatyzacji należy: 
-  Sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
- Sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 
- Sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
- Sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
-  Sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
- Uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Sposoby wykonania badań odbiorczych wymienionych powyżej zostały omówione w warunkach 
technicznych [2.2]. 

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być wykonane zgodnie z projektem. 
Materiały i wyroby gotowe użyte do budowy urządzenia wentylacyjnego powinny odpowiadać 

wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku – warunkom technicznym producentów lub 
innym umownym warunkom. 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz ich połączenia między sobą i z innymi elementami 
urządzenia wentylacyjnego lub klimatyzacyjnego powinny być wykonane w sposób zapewniający 
szczelność. 

Wszystkie zasadnicze i wymagające obsługi elementy urządzenia wentylacyjnego i 
klimatyzacyjnego oraz jego elementy sterowania i regulacji powinny być w sposób widoczny i trwały 
oznakowane symbolem lub nazwą urządzenia. 

Hałas wywołany przez pracę urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie może przekraczać 
wartości dopuszczalnych, według PN-B-02151:1970 oraz zaleceń raportu oddziaływania na 
środowisko. 
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Do odbioru obiektu przez Państwową Inspekcję Sanitarną konieczne jest ponadto 
tzw. “Sprawozdanie z pomiarów skuteczności wentylacji”. 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać 
za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, 
całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami Kontraktu i norm. W tym 
przypadku Wykonawca obowiązany jest dokonać poprawek i przedstawić je do ponownego odbioru. 

7.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji 

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu. 

Wszelkie braki stwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego w dostarczonych instrukcjach 
zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po 
zawiadomieniu przez Przedstawiciela Zamawiającego o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
- strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
- spis treści 
- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
- gwarancje producenta 
- wykresy i ilustracje 
- szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
- dane o osiągach i wielkości nominalne 
- instrukcje instalacyjne 
- procedura rozruchu 
- właściwa regulacja 
- procedury testowania 
- zasady eksploatacji 
- instrukcja wyłączania z eksploatacji 
- środki ostrożności 
- instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe 
z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz 
z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 
urządzeń 
- instrukcje odnośnie smarowania z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 
- wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 
- schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących 
i oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, obsługę 
systemów, akcesoriów i elementów dodatkowych. 

8. Szkolenia personelu serwis i rozruch. 
Instalacje wentylacji i klimatyzacji oraz urządzenia zastosowane w budynku są przystosowane 

do pracy automatycznej i nie jest wymagana stała ich obsługa. Zalecane okresowe kontrole powinny 
być przeprowadzane przez osoby z odpowiednim wykształceniem technicznym. Wszelkie prace 
związane z urządzeniami elektrycznymi powinna wykonywać osoba posiadająca uprawnienie wydane 
przez SEP. Bieżącą eksploatację instalacji oraz urządzeń grzewczych i chłodniczych należy prowadzić 
zgodnie z wytycznymi producentów zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczególnych 
urządzeń. W szczególności należy zwrócić uwagę na przestrzeganie terminów okresowych przeglądów 
rewizyjnych, czyszczenia i konserwacji.  

Przeglądy okresowe i konserwację urządzeń, wynikające z wymagań określonych w dokumentacji 
techniczno-ruchowej, należy zlecić autoryzowanemu serwisowi. 

Wykonawca musi zapewnić minimum trzy pełne szkolenia w zakresie technicznej obsługi 
wszystkich systemów dla personelu klienta.  

Całość instalacji wentylacji należy poddać (dwa razy) gruntownym przeglądom w ciągu roku: 
- przed sezonem letnim 
- przed sezonem zimowym (z położeniem nacisku na elementy grzewcze) 

Autoryzowany serwis powinien przeprowadzić okresowe kontrole następujących urządzeń: 
Wentylatory: sprawdzać dwa razy w roku. Kontrolować pracę łożysk i wirnika. Po czynnościach 

konserwacyjnych sprawdzać kierunek obrotów wentylatora. 
Silniki sprawdzać co trzy miesiące pod kątem mechanicznym i elektrycznym. 
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Ze wszystkich czynności konserwacyjnych i przeglądów okresowych należy sporządzać 
i przechowywać protokoły. 

Wykaz części zamiennych dla poszczególnych urządzeń znajdują się w DTR. 
Wykonawca da gwarancje prawidłowej pracy systemów wentylacyjnych, grzewczych 

i chłodzących minimum na 3 lata. 

9. Podstawa rozliczenia robót. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
podano w specyfikacji – Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności. 
Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 

robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
potwierdzonych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji 
wentylacji mechanicznej uwzględniają: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
 przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
 wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 
 wykonanie robót pomocniczych określonych, 
 montaż kanałów i armatury oraz urządzeń, 
 wykonanie prób ciśnieniowych, 
 usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

10. Dokumenty odniesienia. 

10.1. Normy. 

[1.1] PN-EN 12599:2002 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

[1.2] PN-EN 1507:2006 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

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

[1.4] PN-EN 1505:2001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego 

[1.5] PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. 

[1.6] PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania 

[1.7] PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 6: Wymagania 
techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień -- Zestawy urządzeń 

[1.8] PN-B-01037:1987 Projekty budowlane – Zasady rzutowania. 

[1.9] PN-B-03431:1973 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 

[1.10] PN-EN 121016:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6: Wymagania 
techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień. Zestawy urządzeń 

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

[1.12] PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza  
 zewnętrznego 

[1.13] PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza 
 wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do 
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 stałego przebywania ludzi 
 
[1.14] PN-ISO 5149:1997 Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje, przepisy. 
10.2.1. Dokumenty i instrukcje. 

[2.1]  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych. Warszawa 2002. 

[2.2] WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
10.2.2. Ustawy. 

[3.1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 

[3.2]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 
z późn. zm.). 

[3.3]  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 
z późn. zm.). 

[3.4]  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
z późn. zm.). 

[3.5]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z późn. zm.). 

10.2.3. Rozporządzenia. 

[4.1]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

[4.2]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

[4.3]   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883) 

[4.4]   Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 
oceny zgodności(Dz.U. 2015 poz. 1165) 

[4.5]  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) 

[4.6] Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2006 nr245 poz.1782) 

[4.7]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 
z późn. zm.). 

[4.8]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

[4.9]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

[4.10]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

[4.11]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.). 

[4.12]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) 
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[4.13]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2042). 

[4.14]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów 
protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U.2015 poz.247) 

[4.15]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 

[4.16]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 
z późn. zm.). 

 


