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1. Wst•p
1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s • wymagania dotycz•ce wykonania i
odbioru  robót  modernizacyjnych  wentylacji  mechanicznej  i  doprowadzenia  czynnika  grzewczego  do
nagrzewnic  wentylacyjnych  w  budynku  21  Wojskowym  Szpitalu  Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym  w
Busku Zdroju.
1.2. Zakres stosowania Szczegó•owej Specyfikacji Technicznej.
Szczegó•owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj•tych Szczegó•ow• Specyfikacj • Techniczn •.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmuj •  wszystkie  czynno•ci  umo•liwiaj •ce  i  maj •ce  na  celu
wykonanie zmodernizowanej instalacji wentylacji mechanicznej i doprowadzenia czynnika grzewczego do
nagrzewnic wentylacyjnych  na poziomie piwnic, parteru i  I pi•tra.
Niniejsza specyfikacja  techniczna zwi •zana  jest  z  wykonaniem ni•ej  wymienionych robót  dla  piwnic,
parteru  i  pierwszego  pi•tra,  oraz  niezb•dnych  prac  zwi •zanych  z  przebudow•  instalacji  wentylacji
mechanicznej oraz doprowadzeniem czynnika grzewczego do nagrzewnic wentylacyjnych, umo•liwiaj •ce
prawid•owe ich funkcjonowanie:
- przebudowa wentylacji w basenie na wentylacj• mechaniczn• nawiewno-wywiewn• ze stali nierdzewnej i
doprowadzenie kana•ów do centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w pomieszczeniu pod nieck • basenow•,
-  przebudowa  wentylacji  nawiewnej  dla  pomieszcze •  k•pieli  siarczkowych  na  kana•y  i  kratki
wentylacyjne  z  blachy  stalowej  nierdzewnej  kwasoodpornej  oraz  wykonanie  nowych  kana•ów
wywiewnych wraz z przebiciami dla doprowadzenia kana•ów do centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w
wentylatorni,
-  przebudowa  wentylacji  nawiewnej  i  wywiewnej  wraz  z  wykonaniem  wentylacji  z  blachy  stalowej
ocynkowanej  w  pomieszczeniach  masa•u,  pomieszczeniach  sal  gimnastycznych  oraz  gabinetów
zabiegowych i doprowadzenie kana•ów do centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu budynku,
-  demonta•  istniej •cych wentylatorów nawiewnych  i  wywiewnych  w pomieszczeniu  wentylatorki  i  na
dachu budynku,
-  monta•  central  wentylacyjnych  nawiewno-wywiewnych typu  pompa  ciep•a  w  pomieszczeniu
wentylatorni  z blachy stalowej kwasoodpornej, w pomieszczeniu pod nieck• basenow• z blachy stalowej
nierdzewnej   oraz  na  dachu  budynku  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  z  obudow•  chroni •c •  przed
wp•ywami atmosferycznymi,
-  wykonanie  uk•adu  kana•ów  w  pomieszczeniu  wentylatorni  dla  k •pieli  siarczkowych  z  blachy
nierdzewnej kwasoodpornej,   w pomieszczeniu pod nieck•  basenow•  dla basenu z blachy nierdzewnej
oraz  pod••czenie ich  do komory kurzowej   i  do  szachtu,  oraz wykonanie  kanalów z blachy stalowej
ocynkowanej wraz z izolacj • mrozoodporn • na dachu,



-  wykonanie  nowej  instalacji  elektrycznej  wraz  z  rozdzielni •   i  doprowadzenie  pr •du  do  central
wentylacyjnych,
-   wykonanie nowych rozdzielaczy  w pomieszczeniu  wentylatorki  ora  wykonanie  nowych ruroci •gów
doprowadzaj •cych czynnik grzewczy do central wentylacyjnych, 
1.4. Ogólne wymagania
1.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj• robót zgodnie z istniej •c • dokumentacj • projektow•,
specyfikacj • techniczn •, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
zeszyt 5 wydane przez COBRTI INSTAL.  
1.4.2. Odst•pstwa od projektu mog • dotyczy• jedynie dostosowania instalacji wentylacji do prowadzonych
zmian  konstrukcyjno-budowlanych  lub  zast •pienia  zaprojektowanych  materia•ów  -  w  przypadku
niemo•liwo•ci  ich  uzyskania  -  przez  inne  materia•y  lub  elementy  o  zbli•onych  charakterystykach  i
trwa•o•ci. Wszelkie zmiany i odst •pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog• powodowa•
obni•enia  warto•ci  funkcjonalnych  i  u•ytkowych  instalacji,  a  je•eli  dotycz•  zmiany  materia•ów  i
elementów okre•lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog• powodowa• zmniejszenia trwa•o•ci
eksploatacyjnej. Ponadto na wszystkie zmiany dokumentacji nale•y uzyska• akceptacj• autora projektu.
Roboty monta•owe nale•y realizowa• zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” i „Warunkami technicznymi wykonania  i odbioru instalacji centralnego ogrzewania”,
Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotycz •cymi przedmiotowej instalacji.

2. Materia•y. 
Do wykonania instalacji wentylacji i doprowadzenia czynnika grzewczego do nagrzewnic wentylacyjnych
mog•  by•  stosowane wyroby producentów krajowych i  zagranicznych.  Wszystkie  materia•y  u•yte  do
wykonania  instalacji  musz •  posiada•  aktualne  polskie  aprobaty  techniczne  lub  odpowiada•  Polskim
Normom.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu akceptacj•  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór
techniczny materia•ów powinien by• dokonywany wed•ug wymaga •  i  w sposób okre•lony aktualnymi
normami.
2.1. Przewody.
2.1.1.  Powierzchnie przewodów powinny by• g•adkie,  bez za•ama •  i  wgniece •.  Material  powinien by•
jednorodny, bez w•erów, wad walcowniczych itp.  Powierzchnie pokry•  ochronnych nie  powinny mie•
ubytków, p•kni •• i tym podobnych wad. 
2.1.2. Wymiary przewodów o przekroju prostok•tnym powinny odpowiada• wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506. 
2.1.3. Szczelno•• przewodów powinna odpowiada• wymaganiom normy PN-B-76001.
2.1.4. Wykonanie przewodów prostych i kszta•tek z blachy powinno odpowiada• wymaganiom normy PN-
B-03434.
2.1.5. Pol •czenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada• wymaganiom normy PN-B-
76002.
2.2. Izolacja termiczna.
2.2.1Izolacj• termiczn• nale•y wykonac na przewodach wentylacyjnych prowadzonych na dachu budynku
do centrali.
2.2.2.  Otuliny  musz•  posiada•  aprobat•  techniczn •  o dopuszczeniu  do  stosowania  w  budownictwie,
wydan• przez Centralny O•rodek Badawczo-Rozwoju Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprz•t.  Wykonawca jest zobowi •zany do u•ywania jedynie takiego sprz•tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp•ywu na jako••  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,  jak te•  przy
wykonywaniu czynno•ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za•adunku i wy•adunku materia•ów.

4. Transport i sk•adowanie
4.1. Ogólne wymagania dotycz •ce transportu
Wykonawca  jest  zobowi •zany  do  stosowania  jedynie  takich  •rodków  transportu,  które  nie  wp•yn•
niekorzystnie na jako••  wykonywanych robót i w•a•ciwo•ci  przewo•onych materia•ów. Liczba •rodków
transportu  b•dzie  zapewnia•  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  okre•lonymi  w  dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycz •ce przewozu po drogach publicznych
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  b•d •  spe•nia•  wymagania  dotycz•ce  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci ••e •  na osie i innych parametrów technicznych. •rodki



transportu nieodpowiadaj •ce warunkom dopuszczalnych obci ••e •  na osie mog • by• dopuszczone przez
w•a•ciwy zarz •d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u•ytkowanych odcinków dróg na
koszt  Wykonawcy. Wykonawca b•dzie usuwa• na bie••co,  na w•asny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.3. Izolacja termiczna.
4.3.1.  Materia•y  przeznaczone  do  wykonania  izolacji cieplnych  powinny  by•  przewo•one  krytymi
•rodkami transportu w sposób zabezpieczaj •cy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
4.3.2.  Wyroby  i  materia•y  stosowane  do  wykonania  izolacji  cieplnych  nale•y  przechowywa•  w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nale•y unika• d•u•szego dzia•ania promieni s•onecznych na otuliny z
PE, poniewa• materia• ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
4.3.3.  Materia•y  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  ciep•ochronnej  powinny  mie•  p•aszczyzny  i
kraw•dzie  nieuszkodzone,  a  odchy•ki  ich  wymiarów  w  stosunku  do  nominalnych  wymiarów
produkcyjnych  powinny  zawiera•  si•  w  granicach  tolerancji  okre•lonej  w  odpowiednich  normach
przedmiotowych.

5. Wykonanie robót.
5.1. Materia•y ze zdemontowanej instalacji wentylacji mechanicznej nie przewiduje si •
do odzysku.
5.1.1. Przed przyst •pieniem do demonta•u przewodów zaizolowanych nale•y zdemontowa•
izolacj• ciepln•.
5.1.2.  Przewody  stalowe  nale•y  zdemontowa•  na  odcinki  o  d•ugo•ci  pozwalaj •cej  na  wyniesienie  z
budynku i transport.
5.1.3. Materia•y uzyskane z demonta•u nale•y posegregowa• i wywie•• do sk•adnicy z•omu na najbli •sze
(uzgodnione z Zamawiaj •cym) miejsce zwa•ki.
5.2. Monta• przewodów.
5.2.1.  Przewody  ••czone  b•d •  zgodnie  z  "Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  instalacji
wentylacyjnych” zeszyt 5 wydane przez COBRTI INSTAL. 
5.2.2.  Przewody  wentylacyjne  powinny  by•  zamocowane do  przegród  budynków  w  odleg•o•ci
umo•liwiaj •cej  szczelne  wykonanie  pol •cze •  poprzecznych.  W  przypadku  polacze •  ko•nierzowych
odleg•o•• ta powinna wynosi• co najmniej 100 mm.
5.2.3. Przej•cia przez przegrody budynku nale•y wykonywa• w otworach, których wymiary s • od 50 do
100 mm od wymiarów zewn•trznych przewodów lub przewodów z izolacj •.  Przewody na calej d•ugo•ci
przegrody  powinny  by•  oblo•one  weln •  mineraln •  lub  innym materialem elastycznym  o  podobnych
w•a•ciwo•ciach.
5.2.4. Przej•cia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpo•arowego powinny by• wykonane w
sposób nie obni•aj •cy odporno•ci ogniowej tych przegród. 
5.2.5.  Przed  uk•adaniem  przewodów  nale•y  sprawdzi•  tras•  oraz  usun••  przeszkody  (mo•liwe  do
wyeliminowania), mog•ce  powodowa• uszkodzenie przewodów (np. pr•ty, wystaj •ce  elementy zaprawy
betonowej i muru). 
5.2.6 Przed uk•adaniem przewodów nale•y sprawdzi•,  dla których przewodów wykona• przekucia •cian
dla uzyskania dost•pu i wykonania nowych podl •cze •.
5.2.7.  Przed  zamontowaniem  nale•y  sprawdzi•,  czy  elementy  przewidziane  do  zamontowania  nie
posiadaj • uszkodze • mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze • (ziemia, papiery i inne
elementy). Przewodów p•kni •tych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u•ywa•.
5.2.8. Kolejno•• wykonania robót
- wyznaczenie miejsca u•o•enia przewodów
- wykonanie przeku• w •cianach i stropach w miejscach przej•• przewodów przez przegrody budowlane
- zamontowanie przewodów i umocowaniem ich do stropów
- wykonanie po••cze •
5.3. Przystosowanie pomieszcze • do monta•u przewodów wentylacyjnych
Przed  przyst •pieniem  do  monta•u  przewodów  wentylacyjnych  nale•y  zdemontowa•  istniej •cy  strop
podwieszony w miejscach gdzie zamontowane s• przewody wentylacyjne.
Zdemontowa• obudow• istniej •cego szachtu,  w którym prowadzone s• pionowe przewody wentylacyjne.
Wykonac konstrukcje wsporcz• wg projektu konstrukcyjnego pod centrale wentylacyjna zamontowana
na  dachu.  Po  zmontowaniu  nowoprojektowanych  kanalów wentylacyjnych  oraz  po  uruchomieniu
instalacji wentylacji zamontowac  zdemontowane obudowy.

5.4. Wykonanie izolacji ciep•ochronnej.



5.4.1. Otuliny termoizolacyjne powinny by• na•o•one na styk i powinny •ci•le przylega• do powierzchni
izolowanej. 
5.4.2.  Wszystkie  prace  izolacyjne,  jak  np.  przycinanie,  mog•  by•  prowadzone  przy  u•yciu
konwencjonalnych narz•dzi.
5.4.3.  Grubo••  wykonania  izolacji  nie  powinna  si•  ró•ni •  od  grubo•ci  okre•lonej  w  dokumentacji
technicznej wi•cej ni • o "-"5 ÷ "+"10 mm.
5.4.4.  Izolacje  cieplne  przewodów  powinny  mie•  szczelne  pol •czenia  wzd•u•ne  i  poprzeczne,  a  w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by• ponadto zachowana, na calej powierzchni izolacji,
odpowiednia odporno•• na przenikanie wilgoci.
5.4.5.  Izolacje  cieplne  nie  wyposa•one  przez  producenta  w  warstw•  chroni •c •  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi  oraz  instalacje  nara•one  na  dzialanie czynników  atmosferycznych  powinny  mie•
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oslon na swojej zewn•trznej powierzchni.
5.5. Warunki bhp
Przy wykonywaniu prac instalacyjnych obowi •zuj • odpowiednie warunki bhp. Dotyczy to takich
prac, jak obróbka skrawaniem, prace spawalnicze, transport poziomy i pionowy itp. W czasie
wykonywania prac monta•owych pracownik powinien:
-  otrzyma• odpowiedni • odzie• ochronn•,
-  pracowa• w r•kawicach ochronnych,
-  przy pracach na wysoko•ci u•ywa• bezpiecznych rusztowa •,
-  pracowa• w kasku ochronnym,
-  u•ywa• narz•dzi elektrycznych w sposób zgodny z przeznaczeniem i dba• o dobry
stan izolacji,
-  przy wstrzeliwaniu ko•ków stalowych zachowa• odpowiedni • ostro•no••, zgodnie z instrukcj •
obs•ugi,
-  zachowa• szczególn• ostro•no•• przy naprawach i remontach

6. Kontrola jako•ci robót.
6.1.  Kontrola  jako•ci  robót  zwi •zanych  z  wykonaniem  instalacji  wentylacji  mechanicznej  i
doprowadzenia  czynnika  grzewczego  do  nagrzewnic  wentylacyjnych  powinna  by•  przeprowadzona  w
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5 wydane przez COBRTI INSTAL.  
6.2.  Ka•da  dostarczona partia  materia•ów  powinna  by•  zaopatrzona  w  •wiadectwo  kontroli
jako•ci producenta.
6.3. Wyniki przeprowadzonych bada •  nale•y uzna• za dodatnie, je•eli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zosta•y spe•nione. Je•li którekolwiek z wymaga • nie zosta•o spe•nione, nale•y dan• faz•
robót  uzna•  za  niezgodn•  z  wymaganiami  normy  i  po  dokonaniu  poprawek  przeprowadzi•  badanie
ponowne.

7. Odbiór robót.
7.1.  Odbioru robót,  polegaj •cych na  wykonaniu  instalacji  wentylacji  mechanicznej  i  dostarczenia
czynnika grzewczego do nagrzewnic, nale•y  dokona• zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5 wydane przez COBRTI INSTAL.  " 
7.2.  Sprawdzenie  kompletno•ci  wykonanych prac,  w ramach  tego  etapu  prac  odbiorowych
nale•y przeprowadzi• nast•puj •ce dzialania:
- porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji  ze specyfikacj • projektow•, zarówno w zakresie
materia•ów jak i ilo•ci oraz, je•li jest to konieczne, w zakresie w•a•ciwo•ci i cz••ci zamiennych,
-  sprawdzenie  zgodno•ci  wykonania  instalacji  z  obowi •zuj •cymi  przepisami  oraz  z  zasadami
technicznymi,
- sprawdzenie dost•pno•ci dla obs•ugi instalacji ze wzgl•du na dzialanie, czyszczenie i konserwacj•,
- sprawdzenie czysto•ci instalacji,
- sprawdzenie kompletno•ci dokumentów niezb•dnych do eksploatacji instalacji.
7.3. Kontrola dzialania
Przed rozpocz•ciem kontroli dzialania instalacji nale•y wykona• nast•puj •ce prace wst•pne:
- próbny ruch calej instalacji w warunkach ró•nych obci ••e • (72 godziny),
- nastawienie i sprawdzenie klap po•arowych,
-  regulacja  strumienia  i  rozprowadzenia  powietrza  z uwzgl•dnieniem  specjalnych  warunków
eksploatacyjnych,
- nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych,



- okre•lenie strumienia powietrza na ka•dym nawiewniku i wywiewniku, je•li  to konieczne ustawienie
kierunku wyp•ywu powietrza z nawiewników,
- nastawienie i sprawdzenie urz •dze • zabezpieczaj •cych,
- nastawienie uk•adu regulacji i uk•adu przeciwzamro•eniowego,
- nastawienie regulatorów regulacji automatycznej,
-  nastawienie  elementów  d•awi •cych  urz •dze •  umiejscowionych  umiejscowionych  w  instalacjach
ogrzewczej, ch•odz •cej z uwzgl•dnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych,
- nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,
- przedlo•enie protokolów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wst•pnej,
- przeszkolenie s•u•b eksploatacyjnych, je•li takie istniej •.
Kontrola  dzialania  powinna  post•powa•  w  kolejno•ci  od  pojedynczych urz •dze •  i  cz••ci  sk•adowych
instalacji, przez poszczególne uk•ady instalacji , do calych instalacji.

7.4. Przy odbiorze ko •cowym powinny by• dostarczone nast•puj •ce dokumenty 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe•nieniami w trakcie wykonywania
robót
- dziennik budowy
- dokumenty dotycz•ce jako•ci wbudowanych materia•ów (•wiadectwa jako•ci wydane przez
dostawców materia•ów)
- protoko•y wszystkich odbiorów technicznych cz••ciowych
- protokó• przeprowadzenia próby szczelno•ci ca•ej instalacji.
7.5. Przy odbiorze ko •cowym nale•y sprawdzi•
-  zgodno••  wykonania z dokumentacj •  projektow•  oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotycz•cymi zmian i odst •pstw od dokumentacji projektowej
- protoko•y z odbiorów cz••ciowych i realizacj• postanowie • dotycz•c • usuni•cia usterek
- aktualno•• dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupe•nienia)
- protoko•y bada • szczelno•ci instalacji.

8.  Obmiar  robót.  Ogólne  wymagania  dotycz•ce  obmiaru  podano  w  specyfikacji  technicznej
"Wymagania ogólne".

9. Podstawy p•atno•ci. Ogólne wymagania dotycz •ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania ogólne".

10. Przepisy zwi •zane
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676)
- Rozporz•dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiada• budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690)
-  PN-EN  1505:2001  Wentylacja  budynków  –  Przewody  proste  i  kszta•tki  wentylacyjne  z  blachy  o
przekroju prostok•tnym – Wymiary
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i Klimatyzacja – Terminologia
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania badania
- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – szczelno••. Wymagania i badania
- PN-B-76002:1976  Wentylacja – Pol •czenia urz •dze • , przewodów, kszta•tek wentylacyjnych blaszanych
-  PN-EN  1751:2001  Wentylacja  budynków  –  Urz •dzenia  wentylacyjne  ko •cowe  –  badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych zamykaj •cych
-  PN-EN  1886:2001  Wentylacja  budynków  –  Centrale  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  –  W•a•ciwo•ci
mechaniczne
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sie• przewodów – Wymagania dotycz•ce cz••ci sk•adowych
sieci przewodów ulatwiaj •ce konserwacj• sieci przewodów
- PZPN-EN 12599 Wentylacja  budynków – Procedury  bada •  i  metody pomiarowe dotycz•ce  odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
PrEN  12236  Wentylacja  budynków  –  Podwieszenia  i  podpory  przewodów  –  Wymagania
wytrzymalo•ciowe


