
 

 

Instalacja wentylacji mechanicznej 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (w skrócie ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji 

mechanicznej nawiewno-wywiewnej w Świetlicy Wiejskiej w Wilczy. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą warunków przystąpienia  

i prowadzenia: 

• robót demontaŜowych, 

• robót budowlanych, 

• robót montaŜowych, 

• odbiorów i uruchomienia, 

oraz całokształtu zagadnień związanych z realizacją inwestycji od przejęcia placu 

budowy i zabezpieczenie terenu budowy podczas realizacji zadania aŜ po 

uporządkowanie obiektu / terenu po budowie i przekazanie zrealizowanego 

zadania. 



1.4 Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne  

z odpowiednimi normami oraz wytycznymi. Ilekroć w niniejszej ST jest  

mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami  

i urządzeniami, 

1.4.2. budynku – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 

oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace 

polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.4. remoncie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  

a nie stanowiących bieŜącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 

innych niŜ zamontowane pierwotnie urządzeń. 

1.4.5. urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 

słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.6. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy. 

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – naleŜy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, 

zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.8. pozwoleniu na budowę – naleŜy przez to rozumieć decyzje administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 



1.4.9. dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu. 

1.4.10. dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.11. aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę 

techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.12. właściwym organie – naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru 

architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości  

1.4.13. wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 

przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

1.4.14. organie samorządu zawodowego – naleŜy przez to rozumieć organy 

określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 

z późn. zm.). 

1.4.15. obszarze oddziaływania obiektu – naleŜy przez to rozumieć teren 

wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 

terenu. 

1.4.16. opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez 

zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 

właściwy organ. 

1.4.17. drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę 

specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 

budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 



1.4.18. dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez 

właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących  

w czasie wykonywania robót. 

1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, 

upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.20. rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez 

inspektora nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania 

przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców  

i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.21. laboratorium – naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 

związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

1.4.22. materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne  

i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 

przez inspektora nadzoru. 

1.4.23. odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych 

robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone –  

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.4.24. poleceniu inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.25. projektancie – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub 

fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.26. rekultywacji – naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu 

uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie 

realizacji budowy lub robót budowlanych. 



1.4.27. części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - uŜytkowych  

i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.28. ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane  

w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych. 

1.4.29. grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.  

w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,  

z późn. zm.). 

1.4.30. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze kotłowni oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze 

gotowego obiektu. 

1.4.31. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez wykonawcę 

lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 

współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. 

1.4.32. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 

zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 

budowlane. 

1.4.33. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 

harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.34. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych. 



1.4.35. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 

moŜliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 

uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.36. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług 

i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 

z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.37. zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna 

określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, 

wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót  

i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie  

1.4.38 instalacji technologicznej – naleŜy przez to rozumieć instalację wentylacji 

mechanicznej nawiewno-wywiewną , instalację ciepła technologicznego 

1.4.39 dokumentacji powykonawczej naleŜy przez to rozumieć dokumentację 

sporządzona przez wykonawcę robót odzwierciedlająca stan faktyczny i obejmująca 

opis przyjętych rozwiązań, dobór wielkości i typu urządzeń, obliczenia hydrauliczne 

wraz z wynikami doboru średnic rur oraz wielkości nastaw zaworów regulacyjnych, 

zestawienie zamontowanych urządzeń i zuŜytych materiałów.  . 

1.4.40 dokumentacji zamiennej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację 

sporządzona przez wykonawcę przed realizacją robót a wynikającą z zastosowania 

rozwiązań zamiennych. Nie dopuszcza się wykonywanie dokumentacji zamiennej   

w sposób uproszczony np. bez szczegółowych obliczeń hydraulicznych i cieplnych. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami 

inspektora nadzoru. 



 

1.6 Dokumentacja robót budowlanych obj ętych ST 

Dokumentację robót budowlanych objętych ST stanowią : 

- projekt budowlany,  

- przedmiotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

- pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą  

z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ), 

karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 

wyrobów. 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 

zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,  

- dokumentacja zamienna i powykonawcza. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW  

Wszelkie nazwy własne materiałów, wyrobów i urządzeń przywołane  

w dokumentacji i specyfikacji słuŜą ustaleniu poŜądanego standardu wykonania  

i określenia właściwości i wymogów technicznych załoŜonych w dokumentacji 

technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów ( wyrobów ) innych producentów pod 

warunkiem : 

- spełnienia tych samych właściwości, parametrów technicznych i wymagań 

funkcjonalno  - uŜytkowych, 

- spełnienia tych samych parametrów dotyczących emisji zanieczyszczeń oraz 

sprawności odzysku ciepła, 

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (rysunki, dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etapie 

realizacji inwestycji, 



Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiałów i urządzeń wg w/w ustaleń. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów i urządzeń nie moŜe być później 

zmieniany bez zgody inspektora. 

 

2.1.Transport, przechowywanie i składowanie materiałów lub wyrobów  

Transport , przechowywanie i składowanie materiałów lub wyrobów winno 

odbywać się zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami oraz instrukcjami 

producentów. Przechowywanie i składowanie materiałów powinno być tak 

prowadzone, by zabezpieczyć je przed zniszczeniem, utratą własności budowlanych, 

nie moŜe stwarzać zagroŜenia na placu budowy oraz powinno być zgodne  

z zasadami BHP i ppoŜ. 

 



2.2 Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów, wyrobów i urz ądzeń  

Wyroby i materiały do robót objętych ST mogą być przyjęte na budowę, jeŜeli 

spełniają następujące warunki : 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu  

i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do 

wyrobów przygotowanych fabrycznie równieŜ ich karty katalogowe lub firmowe 

wytyczne stosowania wyrobów, 

• niedopuszczalne jest stosowanie do robót objętych ST wyrobów i materiałów 

nieznanego pochodzenia lub o nieudokumentowanych właściwościach, 

• przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone 

protokołem lub wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

Sprzęt do wykonania robót powinien zapewniać spełnienie wymogów 

stawianych przez producenta materiałów i urządzeń. 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora 

nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 

 



4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które 

pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewoŜonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewoŜone zgodnie z przepisami ruchu 

drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z  zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST  

i wskazaniami inspektora nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

PrzewoŜone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz 

zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

W ramach robót budowlanych przewidziano do wykonania: 

 

• wykonanie bruzd w ścianach i posadzce 

• wykonanie nowych przejść przez stropy i inne przegrody budowlane 

• wykonanie przejść kanałów wentylacyjnych przez dach i stropy 

• wykonanie otworu na czerpnie powietrza 

• zamurowanie otworów i bruzd 

• zabudowa belek wzmacniających stalowych pod centralę wentylacyjną na 

strychu 

• obudowa kanałów wentylacyjnych przechodzących przez I piętro podwójną 

płytą GK  

• obudowa kanałów wentylacyjnych w Sali bankietowej przy belkach 

 



6.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
INSTALACYJNYCH 
 

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 

 

W ramach robót instalacyjnych przewidziano wykonanie instalacji wentylacji 

mechanicznej Sali bankietowej i kawiarni wraz z montaŜem i uruchomieniem centrali 

wentylacyjnej , oraz wentylacji wyciągowej kuchni wraz z pomieszczeniami 

socjalnymi , wykonanie czerpni powietrza ściennej oraz wykonanie wyrzutni 

powietrza na   dachu budynku. Przewidziano równieŜ wykonanie wentylacji 

mechanicznej wywiewnej w sanitariatach ogólnodostępnych na parterze , w 

sanitariacie  kawiarni oraz w sanitariatach na piętrze.  Szczegółową ilość materiałów 

ustalić naleŜy na budowie.: 

 

6.1. Dokumenty odniesienia 

Dokumentacja techniczna 

Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie  

PN-94/ISO-5221 Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu 
strumienia powietrza w przewodzie. 
 
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
 
PN-76/B-03420 Wentylacja i Klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego 
 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
 
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
uŜyteczności publicznej. Wymagania. 
 
PN-96/B-76002 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych. 
 
PN-96/B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 
badania. 
 
PN-B-03434:1999- Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 
badania 
 

Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami) 



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

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(Dz.u. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 

Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  13  stycznia  2000  r.  w  sprawie  

trybu  wydawania dokumentów  dopuszczających  do  obrotu  wyroby  mogące  

stwarzać  zagroŜenie  albo  które słuŜą ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i 

środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym  Polska  

zawarła  porozumienie  w  sprawie  uznawania  certyfikatu  zgodności  lub  deklaracji 

zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 

5/00 poz. 58) 

 

6.2 Kody CPV: 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45330000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 

 

7. KONTRTOLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Na Ŝyczenie inspektora nadzoru Wykonawca opracuje i przedstawi do 

zaakceptowania program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 



technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeñ do magazynowania  

i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót. 

 

 

 

7.1. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 

zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 

spełniają wymogi ST. 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 98/99). 

• W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 

kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

 

 

 



8. DOKUMENTY BUDOWY  

8.1.Ksi ąŜka obmiarów  

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

 

8.2.Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na kaŜde Ŝyczenie inspektora nadzoru. 

 

8.3.Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) dokumentacja zamienna, 

c) protokoły przekazania terenu budowy, 

d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

e) protokoły odbioru robót, 

f) protokoły z narad i ustaleń, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

h) dokumentacja powykonawcza. 

 

8.4.Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru  

i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie zamawiającego. 

 



9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Zasady przedmiaru i obmiaru dla robót objętych ST zawarte są w przedmiarze 

robót. 

10. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Odbiory naleŜy podzielić na międzyoperacyjne, częściowe i końcowe. 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót 

poprzedzających wykonywanie kotłowni i w szczególności powinny im podlegać 

prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej kotłowni, np. ma 

nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej 

kotłowni. 

Odbiory międzyoperacyjne naleŜy dokonywać szczególnie, jeŜeli dalsze roboty będą 

wykonywane przez innych pracowników. 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić protokół stwierdzający 

jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego 

wykonania kotłowni. W protokóle naleŜy jednoznacznie identyfikować miejsca  

i zakres robót objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 

prawidłowego wykonania kotłowni, w protokóle naleŜy określić zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy 

ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

 

Odbiory częściowe dotyczą prac stanowiących zamkniętą po względem 

technicznym całość (roboty budowlane, instalacyjne itp.) i winny być wykonywane po 

uprzednim pozytywnym odbiorze międzyoperacyjnym. 

 

Odbiór końcowy dotyczy całego zadania i powinien zostać wykonany po 

pozytywnych odbiorach częściowych. 

11. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa 

pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na  jej 

wykonanie określone dla tej roboty w ST , w dokumentacji projektowej oraz nie 

wymienione a zgodne z zasadami sztuki budowlanej. 

 


