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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU RO-
BÓT BUDOWLANYCH 

do projektu wykonawczego 

PODSTACJI PROSTOWNIKOWEJ „PORĄBKA” – INSTALACJA WENTYLACJI 

1 Wstęp 

1.1  PRZEDMI OT SPECY FI KA CJ I  TECHNI CZ NEJ  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót instalacyjnych związanych z budową instalacji wentylacji dla pięciu powyższych 

podstacji prostownikowych. 

1.2  ZAKRE S STOSOWAN IA SP ECYFI KA CJI  TECHN ICZNE J  

Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania 

zadania jak w punkcie wyżej. 

1.3  ZAKRE S R OBÓT UJĘTYCH SPECY FI KA CJĄ  TECHNI CZ NĄ  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót: 

• Dostawa i montaż urządzeń wentylacyjnych (wentylatory), 

• Dostawa i montaż kratek i anemostatów nawiewnych i wywiewnych, 

• Dostawa i montaż przewodów wentylacyjnych, 

• Uruchomienie i regulacja instalacji. 

1.4  OKRE ŚLENI A P OD STAWOWE  

Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części mająca na celu usunięcie 

powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

Rozprowadzenia powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej 

przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów. 

Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z 

zastosowaniem nawiewników i wywiewników w celu zagwarantowania wymaganych warunków – 

intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu 

powietrza, poziomu hałasu – w strefie przebywania ludzi. 

Krotność wymiany powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba określająca 

ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej objętości 

pomieszczenia. 
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Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu. 

Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni. 

Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub 

klimatyzowanego. 

Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub 

klimatyzowanego. 

Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery. 

Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu. 

Zanieczyszczenie powietrza – zawarta w powietrzu substancja stała, ciekła lub gazowa, która nie występuje 

w normalnym składzie powietrza atmosferycznego i która ma charakter szkodliwy. 

Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca na skutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił wyporu 

termicznego lub/i siły naporu wiatru. 

Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza na 

zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. 

Aeracja – wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementów wspomagających i otworów o 

obliczonej i regulowanej powierzchni. 

Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 

strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch. 

Wentylacja pożarowa – wentylacja mająca na celu zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem 

i umożliwienie ewakuacji. 

Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu. 

Wentylacja miejscowa – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w określonej przestrzeni w 

pomieszczeniu, w obrębie stanowiska pracy lub urządzenia technologicznego. 

Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia. 

Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia. 

Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i 

rozprowadzania powietrza. 

System wentylacji centralny – system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w którym 

strumienie objętości powietrza obliczone dla poszczególnych pomieszczeń są do nich doprowadzane o 

jednakowych parametrach, niezależnie od występujących w pomieszczeniach odmiennych bilansów ciepła, 

wilgotności i innych zanieczyszczeń powietrza. 
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System wentylacji indywidualny – system wentylacji umożliwiający utrzymanie regulowanego lub 

regulowanych parametrów powietrza w pomieszczeniu dzięki zastosowaniu indywidualnego urządzenia 

wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sąsiednim pomieszczeniu. 

Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę 

przestrzeni, przez która przepływa powietrze. 

Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni. 

Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 

1.5  OG ÓLNE WYMAGA NIA D OTYCZĄCE  R OB ÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 

Prawo Budowlane. Wykonanie instalacji wentylacji winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 

doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.  

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni dokładnie zaznajomić sie z 

całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji, należy 

wyjaśnić z autorami opracowania przed przystąpieniem do robót. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć 

jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji i nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza być zaakceptowane przez 

projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru . Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

oraz obowiązującymi normami i instrukcjami producentów. 

2 Materiały 

Wszystkie materiały winny pochodzić od renomowanych producentów gwarantujących najwyższą 

jakość wykonania. Materiały muszą być fabrycznie nowe lecz nie powinny być prototypami. Materiały muszę 

spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji technicznej oraz art. 10 

ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6). Każdy materiał 

musi posiadać atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać odpowiednie normy przedmiotowe, a w przypadku ich 

braku powinny mieć aprobaty techniczne i odpowiadać warunkom technicznym producentów. 
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Wszystkie materiały i urządzenia należy dostarczyć na budowę za świadectwami jakości i kartami 

gwarancyjnymi. Materiały dostarczone na miejsce budowy należy sprawdzić pod kątem kompletności 

zgodności z danymi technicznymi producentów. Wszystkie materiały przechowywane na terenie budowy 

należy składować w zamkniętych pomieszczeniach zgodnie z wymaganiami producentów. 

3 Sprzęt 

Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy (uzależniony od potrzeb  

i przyjętej technologii robót) : 

• samochód dostawczy do 0,9 t, 

• sprzęt do montażu przewodów i urządzeń wentylacyjnych, 

• narzędzia podstawowe. 

Sprzęt przeznaczony do prac montażowych i środki transportu muszą być w pełni sprawne, 

dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 

wykorzystania na budowie. Sprzęt winien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4 Transport 

Transport urządzeń i materiałów użytych do budowy powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami i 

wymaganiami producentów. Transport samochodami dostawczymi i ciężarowymi. Materiały w czasie 

transportu powinny być ułożone w odpowiednich pojemnikach i zabezpieczone prze zniszczeniem. Rury 

powinny być wyposażone w zaślepki. Kanały wentylacyjne zabezpieczone przed zgięciem oraz porysowaniem 

od podłoża. Urządzenia zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych  i zawilgoceniem. 

5 Wykonanie robót 

Montaż i uruchomienie urządzeń w instalacji wentylacji wykonać zgodnie z dokumentacją techniczno 

– ruchową wydaną przez producenta danego urządzenia. 

Przewody wentylacyjne montowane pod stropami powinny być podwieszone do prętów stalowych 

uprzedni zamocowanych do stropów. Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczonych do obsadzania w 

nich urządzeń, lub przeprowadzania przez nie kanałów wentylacyjnych i ich uzbrojenia powinny być większe 

od wymiarów montowanych urządzeń i kanałów tak aby umożliwić ich prawidłowy montaż. 

W czasie wykonywania prac należy przestrzegać wymogów zawartych w "Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru instalacji sanitarnych". 
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6 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót obejmuje: 

• Sprawdzenia jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji, 

• Sprawdzenia jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami technicznymi. 

• Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej złożonej przez wykonawcę robót i jej zgodności z 

wykonaniem instalacji, 

• Sprawdzenie usunięcia wszystkich wad o ile zostały stwierdzone, 

• Sprawdzenie działania i regulacja instalacji wentylacji. 

7 Obmiar robót 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji wentylacji i 

klimatyzacji. Obmiar ten powinien zostać wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 

kosztorysowaniu. 

8 Obiór robót 

8.1  OG ÓLNE ZA SADY OD BI OR U ROB ÓT  

Odbiór robót dzielimy na: 

• międzyoperacyjny 

• techniczny częściowy 

• techniczny końcowy 

Roboty można uznać za wykonane prawidłowo jeżeli zgodne są z dokumentacją, niniejszą specyfikacją 

techniczną, wykonane zostały zgodnie z wymogami Inspektora Nadzoru i jeżeli wszystkie przeprowadzone 

badania i pomiary są dodatnie. 

8.2  ODBI ÓR  MIĘDZY OPE RACY JNY  

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Należy je 

przeprowadzać w stosunku do następujących robót: 

• wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie 

 i wymiary otworu; 

• wykonania podstaw i cokołów pod urządzenia wchodzące w skład instalacji. 

8.3  ODBI ÓR  TECHNI CZ NY –  CZĘŚCI OWY  

Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, 

do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i 
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zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, 

których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). Odbiór 

częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny 

prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego należy: 

• sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicz-

nym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowied-

nich punktach WTWiO. a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa 

wprowadzone do dziennika budowy, 

• przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 

robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 

odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 

lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć 

protokóły niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w 

protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych 

prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

8.4  ODBI ÓR  TECHNI CZ NY –  K OŃ COWY  

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 

• zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 

• dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

• atesty, certyfikaty i zaświadczenia, 

• obmiary powykonawcze, 

W ramach odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach WTWiO, 

• sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych; 

• sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn 
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takiego stwierdzenia. Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień 

warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 

instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór 

instalacji. 

9 Podstawa płatności 

Cena wykonanej i odebranej instalacji powinny obejmować: 

• oznakowanie robót, 

• dostawę materiałów, 

• wykonanie robót przygotowawczych, 

• przygotowanie podłoża, 

• montaż urządzeń. 

10 Obowiązujące przepisy 

PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 

Pr PN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badan 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 

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania 

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy i określenia 

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

PN- 78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania 

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 

PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych. Wymagania 

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

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

PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania 
ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 
wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

Inne dokumenty: 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-

dać budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie  bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z 
dnia 10.04.1972 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II – Instalacje sanitarne 
i przemysłowe. Arkady 1988 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – Wymagania techniczne COBRTI 
Instal. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 
24.05.1981 r.). 
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Arkadiusz Błędek 

 


