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Zał. nr 5 do SIWZ 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

ROBOTY BUDOWLANE – INSTALACJA KLIMATYZACJI W BUDYNKU 
DYDAKTYCZNYM  AKADEMII MUZYCZNEJW POZNANIU 

POZNAŃ, ul. Św. Marcin 87  
 

Kod CPV 45331220 – 4 – instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

Kod CPV 39717200 – 3 – urządzenia klimatyzacyjne 

Inwestor: 
Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu 
61808 Poznań ul. Św. Marcin 87. 
 
1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem instalacji klimatyzacji oraz 
instalacji odprowadzenia skroplin w wybranych pomieszczeniach budynku 
dydaktycznego Akademii Muzycznej w Poznaniu tj.: 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzenia skroplin i instalacji elektrycznej.  
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

 wykonanie rysunków warsztatowych – wykonawczych dostosowujących 
proponowane przez Oferenta urządzenia do zaproponowanych schematów 
układów klimatyzacji w budynku 

 dostawę, montaż i uruchomienie układów klimatyzacyjnych: 
a) agregaty skraplające 
b) parowniki 
c) montaż jednostek zewnętrznych 
d) jednostki wewnętrzne typu naściennego. 

 wykonanie połączeń  technologicznych  rurociągami  miedzianymi  chłodniczymi 
o średnicach od 1/4” do 1/2” z izolacją, przewodami skroplin z rur 
kanalizacyjnych PCV i przewodami elektrycznymi; 

 próby szczelności instalacji oraz regulacja wraz z uruchomieniem instalacji 
ujętych w projekcie wykonawczym. 

1.2. Zakres stosowania ST: 

Specyfikację Techniczną należy stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”, realizacji oraz rozliczaniu robót 
wymienionych w pkt. 1.1. Przyjęte w przedmiarach robót pozycje katalogowe stanowią 
podstawę do wykonania i przedmiarowania prac. 

1.3. Zakres robót objętych ST:  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem klimatyzacji w budynku Akademii 
Muzycznej.  
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W zakres prac wchodzą roboty ujęte w przedmiarze robót będących załącznikiem do SIWZ. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych 
kalkulowane są w wycenie robót podstawowych. 
Roboty tymczasowe są robotami projektowanymi i wykonywanymi jako potrzebne do 
wykonania  robót  podstawowych,   ale   nie   są   przekazywane Zamawiającemu i są 
usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 
Roboty towarzyszące są rozumiane jako prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, 
a niezaliczane do robót tymczasowych. 
W/w robotami będzie w szczególności: 

 oddzielenie pomieszczeń od reszty budynku za pomocą grubej folii malarskiej; 
 zabezpieczenie sprzętu, mebli w remontowanych pomieszczeniach; 
 oznakowanie miejsca prowadzenia robót; 
 przekucia przez przegrody; 
 uszczelnienie przejść przez przegrody; 
 demontaże i montaże sufitów oraz innych elementów uniemożliwiających 

prowadzenie instalacji 
 inwentaryzacja powykonawcza. 

 
Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów  i sprzętu użyte w przedmiarze robót  
i specyfikacji technicznej należy traktować jako określenie standardów parametrów 
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiającego. 
Nazwy własne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji technicznej dla urządzeń, 
materiałów, sprzętu i wyposażenia należy traktować w określeniu: „i równoważne”. 
 
1.3.1 Informacje o terenie budowy 
Teren budowy stanowią pomieszczenia budynku dydaktycznego, teren wokół budynku oraz 
dach, na którym zostanie posadowiona jednostka zewnętrzna. Planowane roboty należy 
zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami wynikającymi z funkcji użytkowej budynku. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych, użytkowników 
budynku oraz pojazdów, poprzez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie 
wydzielenie i  oznakowanie  terenu  prowadzenia  prac,  w  uzgodnieniu z użytkownikiem.  

 

1.3.2 Określenia podstawowe: 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz Ogólna Specyfikacją Techniczną i Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych – wydanymi przez COBRTI Instal (ISBN 8388695096) 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi poniżej. 

- Klimatyzator  –   jednostka  wewnętrzna  (parownik)  –  urządzenie  mające   za 
zadanie schłodzenie lub ogrzanie powietrza w pomieszczeniu według żądanych 
parametrów. 

- Klimatyzator  –  jednostka   zewnętrzna   (skraplacz)      urządzenie   mające za 
zadanie odbiór energii (chłodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej. 

- Przewody czynnika chłodniczego/ kondensatu – przewody miedziane w zwoju 
wykonane wg zgodnie z normą UNIEN 127351 izolowana osłoną polietylenową
 zgodnie z UNIEN 10376, wolną od 
chlorofluorowęglowodorów (CFC) oraz wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC)  
zgodnie  z  normą   europejską   CEE/UE   2037/2000,   odporność  na dyfuzję pary 
wodnej µ = 6100, przewodność cieplna 40°C: λ ≤ 0,038 W/m°K 

- Izolacja przewodów chłodniczych na dachu budynku – izolacja kauczukowa gr. 9 mm, 
o odporności na działanie promieniowania UV i wysokiej temperatury (do 150°C) 
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- Przewody skroplin – przewody  z  tworzywa  sztucznego,  łączone w sposób 
gwarantujący ich szczelność 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
przedmiarem robót, Dokumentacją techniczną,  ST oraz poleceniami nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.  

 Wykonanie robót winno być zlecone Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków 
technicznych wykonania  i odbioru robót budowlano  montażowych” oraz 
obowiązujących norm. Wykonawca winien ustanowić Kierownika Budowy z 
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności sanitarnej 
posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB. Prace prowadzone  
będą w obiekcie czynnym i do Wykonawcy będzie należało zabezpieczenie 
pomieszczeń dla uniknięcia zabrudzenia całego obiektu. 

 Przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca robót winien uzgodnić z 
Inspektorem szczegóły techniczne montażu klimatyzatorów (między innymi sposób 
zamocowania jednostek, trasę rurarzu, trasę okablowania). 

 Ze względu na duże nasycenie sieci i instalacji urządzeń elektroenergetycznych, 
gazowych, wodkan i teletechnicznych (światłowody) wszystkie prace należy 
wykonywać ręcznie dokonując wcześniej próbnych przekuć  i odkrywek 

 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy i odpowiedzialność: 
Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem robót, po podpisaniu 
umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje w 
szczególności: 
 organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz ponoszenie wszelkich kosztów z 

tym związanych, 
 opracowanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. 

Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót 

harmonogramu rzeczowego, 
 szkolenie pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami niezbęd

nymi do wykonania prac, w tym zasilania placu budowy w energię elektryczną, 
 wywóz materiałów rozbiórkowych, gruzu i odpadów na składowisko odpadów, 
 utylizację materiałów niebezpiecznych lub szkodliwych dla ludzi i środowiska natural

nego, 
 utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku, 
 prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągłość ruchu pieszego i bezpieczeń

stwo osób trzecich, 
 

 1.4.2. Dokumentacja projektowa: 
Prace są realizowane na podstawie dokumentacji technicznej posiadanej przez inwestora i pod 
jego nadzorem – po uzupełnieniu jej o rysunki wykonawcze (zatwierdzone przez Inwestora). 
Po zakończeniu  prac Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą, instrukcje 
użytkowania i konserwacji, deklaracje właściwości użytkowych, atesty i protokoły z 
pomiarów. 
Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny być 
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omówione i podpisane przez osobę uprawnioną do dokonywania wpisów i akceptowane przez 
osoby uprawnione. 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST: 
Dostarczone materiały i wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną, 
przedmiarem robót i ST. Zakres i ilość określa przedmiar. 
Jeśli materiały lub roboty nie będą zgodne z w/w dokumentami i będzie to miało niekorzystny 
wpływ na jakość robót, materiały takie zostaną wymienione a roboty wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy.  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy: 
Wykonawca wykona oznakowanie i ogrodzenie placu budowy na okres niezbędny do prowa
dzenia prac, umieści tablice ostrzegawcze i informacyjne wymagane przez obowiązujące 
przepisy BHP i prawo budowlane oraz poniesie wszelkie koszty z tym związane. 

1.4.5. Ochrona środowiska: 
Wykonawca ma obowiązek stosować obowiązujące przepisy ochrony środowiska naturalnego 
podczas prowadzenia robót. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa: 
Wykonawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
posiadać sprawny sprzęt ppoż. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem 
spowodowanym podczas realizacji robót przez jego pracowników. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia: 
Materiałów szkodliwych nie wolno stosować. Wszelkie materiały stosowane do robót mają 
posiadać aprobatę techniczną i świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
wydane przez uprawnione organy. 

1.4.8. Przepisy BHP: 
Wykonawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Zapewnić stosowanie 
wymaganych urządzeń zabezpieczających, socjalnych, sprzętu i odzieży ochronnej oraz 
wyposażenia zatrudnionych pracowników w sprawne i bezpieczne w użyciu narzędzia. 
 
2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania: 
 

a) Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi 
podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej, 

b) Do montażu zastosować materiały fabrycznie nowe podane w wykazie 
materiałowym bądź równoważne, o parametrach technicznych, takich samych, 
jak urządzenia podane w dokumentacji projektowej, 

c) Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadać 
właściwe  atesty   higieniczne,   p.   poż.,   bezpieczeństwa   i   dopuszczenia  do 
stosowania w budownictwie. 

d) Dopuszcza się stosowanie tylko takich materiałów i technologii i rozwiązań 
materiałowych, które są celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania 
wynikającego z dokumentacji projektowej. 

e) Zakres odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje również dostawę i montaż 
układów sterowania pracą klimatyzatorów. 

f) Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych powszechnie 
stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do 
stosowania w budownictwie /znak B lub CE/. 

 
Z uwagi na brak możliwości składowania na terenie materiałów sypkich ( piasek, żwir) 
do wyceny i wykonania robót należy stosować gotowe zaprawy i inne gotowe wyroby. 



5 
 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość. 
 

Przed zastosowaniem materiałów wykonawca winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru 
i przedstawiciela Inwestora. 
 Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwaran

cyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi producenta. 
 Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 
Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom nie mogą być stosowane i winny być usunięte 
z terenu budowy. 

Roboty, gdzie zastosowano materiały bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela 
Inwestora, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Mogą one być nie odebrane i nie 
zapłacone. 

2.1. Materiały do robót instalacyjnych: 
a) Rodzaj materiałów 

 agregat skraplający  
 parownik  
 rurociągi miedziane lutowane izolowane o średnicach od 1/4” do 1/2”; 
- przewody skroplin  
- podstawy stalowe pod agregaty skraplające 

b) Wymagania dla materiałów: 
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 
w projekcie  i  powinny  odpowiadać  wymaganiom  obowiązujących norm i przepisów. 
Dostarczone urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności, zgodności z danymi 
wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych 
urządzeń i kompletnych urządzeń. 

Urządzenia – klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty dopuszczenia do 
obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. 
Nr 92, poz. 881). Atesty należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót 
montażowych. Wykonawca ma obowiązek przedstawić świadectwo jakości materiału, 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą Zharmonizowaną. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Wykonawca winien zapewnić składowanie materiałów w sposób zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakości. 
Materiały powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego 
celu. 

3. Sprzęt: 
Należy stosować sprzęt nie powodujący złego wpływu na bezpieczeństwo pracowników i 
jakość wykonywanych robót. Używany sprzęt powinien posiadać świadectwa dopuszczenia 
do użytkowania, jeśli takowe są wymagane przepisami.  

4. Transport: 
Należy stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
transportowanych materiałów i wykonywanych robót. 
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 
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wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 
5. Wykonanie robót: 
Wszystkie prace instalacyjno budowlane: trasy instalacji muszą być realizowane w 
korytarzach, a w pomieszczeniach tylko montaż urządzeń. 
Wykonawca odpowiada za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót zgodnie przedmiarem robót, wymaganiami ST, projektem 
budowlanym, i wytycznymi wynikającymi z oceny stanu technicznego budynku oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego. 
 
UWAGA:  Roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie. Należy zachować warunki 
bezpieczeństwa dla osób przebywających w budynku.  W razie potrzeby wykonawca 
opróżnia/zabezpiecza elementy wyposażenia uniemożliwiające mu wykonanie danego 
zakresu robót. Roboty głośne (przekucia, rozbiórki mechaniczne)  należy prowadzić po 
wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu godzin realizacji.  Wykonawca przedstawi przed 
rozpoczęciem prac szczegółowy harmonogram realizacji prac poszczególnych zakresów. 
Pracownicy powinni posiadać identyfikatory imienne i odpowiedni strój pozwalający na 
rozpoznanie firmy. 
 
Termin wykonania robót:  30.09. 2019 r. 

Szczegółowy termin i zakres robót określi harmonogram czasowy sporządzony przez 
Wykonawcę. 
 
Roboty instalacyjno- budowlane 

5.1.  Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, 
zgromadzić potrzebne narzędzia, i sprzęt oraz wykonać lub zamontować odpowiednie zsypy 
do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Materiały z rozbiórki należy usuwać na 
bieżąco z budynku do pojemników a następnie utylizować (wywóz na wysypisko, 
przekazanie do firm likwidujących materiały szkodliwe dla środowiska). Przy pracach 
rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy w robotach budowlanych. Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych 
powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, kaski ochronne, okulary i rękawice, a wszystkie 
narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. 

5.2. Roboty budowlane  

Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany na przygotowanych 
podłożach jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań 
prowizorycznych, tymczasowych). Roboty montażowe instalacji klimatyzacji powinny być 
wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami BHP oraz 
zaleceniami szczegółowymi producentów materiałów i urządzeń. 
 
5.3. Roboty instalacyjne 

Zakres robót instalacyjnych określa dokumentacja techniczna załączona do niniejszej 
specyfikacji. Sposób ich wykonania należy na bieżąco uzgadniać z inspektorem nadzoru lub 
przedstawicielem inwestora. 
 
Zakres robót:  

a) Zakup urządzeń i materiałów 
b) Montaż układu klimatyzacyjnego: wykonanie instalacji zasilania i sterowania, 

instalacji chłodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin, wykonanie konstrukcji 
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wsporczych. 
c) Regulacja i rozruch instalacji klimatyzacji. 

Uwagi: 
 prace montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz wytyczny

mi producentów, 
 po zakończeniu robót montażowych dokonać niezbędnych badań i pomiarów, a protokoły z 

ich wynikami przekazać użytkownikowi urządzeń w czasie odbioru ostatecznego. Opracować 
metryki uziemienia. 

 przy wykonywaniu robót należy, stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub 
deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane), 

 przed przystąpieniem do prac, wykonawca powinien przewidzieć wykonanie odpowiednich 
pomiarów sprawdzających i identyfikujących ewentualne inne nie zinwentaryzowane instala
cje lub urządzenia  

 projekt obejmuje swym opracowaniem instalacje zinwentaryzowane podczas wizji lokalnej. 
 
Zakończenie prac powinno zakończyć się dokumentacją powykonawczą. Wszelkie stosowane 
materiały powinny posiadać atesty lub dopuszczenia do stosowania i odpowiadać 
obowiązującym normom.  
 
6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Wymagania ogólne: 

Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna z 
Dokumentacją  Projektową, niniejszą specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót: 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać  Inspektorowi Nadzoru 
wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych 
dokumentów nie mogą być wbudowane. 
 
7. Badania w czasie wykonywania robót. 
 
7.1.  Badania jakości i poprawności robót 

a) stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych zabezpie
czeń); 

b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne); 
c) rozruch i regulacja klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokołu. 

7.2.   Urządzenia 
Typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Klimatyzatory  
powinny posiadać dokumenty: kartę gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu, warunki 
gwarancji. 

7.3. Przewody hydrauliczne 
Próbę szczelności instalacji chłodniczej wykonać azotem na maksymalne ciśnienie robo
cze  zalecane  przez  producenta   w   DTR   urządzeń   na   okres   24   godzin.  Po pozy
tywnej próbie szczelności, instalację napełnić czynnikiem chłodniczym R410A. 
 

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

 badanie rezystancji izolacji, 
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 badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
 badanie wyłącznika różnicowo – prądowego 

7.5. Wymagania dotyczące obmiaru robót 
Jednostką obmiarową jest: 

- sztuka – parownik sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej; 
- sztuka – skraplacz sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej; 
- sztuka – rozdzielacz czynnika chłodniczego; 
- mb – dla instalacji chłodniczej, elektrycznej i odprowadzenia skroplin. 

8. Odbiór robót. 
a) Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu. Odbiorom częściowym mogą 

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

b) Instalacja powinna być przedstawiona  do  odbioru  technicznego  końcowego  po 
spełnieniu następujących warunków: 
 zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji; 
 przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem 

pozytywnym; 
 przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi urządzeń 
 posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (zaświadczenia właściwych 

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

c) O stwierdzeniu całkowitego zakończenia robót oraz gotowości do odbioru 
Wykonawca bezzwłocznie powiadamia Zamawiającego. 

d) Prace zakończą się spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru, co jest 
równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót montażowych. 

Roboty podlegają: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi końcowemu. 
 Odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu) 

 
8.2. Odbiór robót zanikających: 
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych na pisemne zgłoszenie 
Wykonawcy wpisem do dziennika robót i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół zawierający ocenę robót i zalecenia, 
które winny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. Wyniki odbioru należy wpisać do 
dziennika robót. 
 
8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku 
do  ich ilości, jakości i wartości. Dokonuje się go po przygotowaniu przez Wykonawcę 
dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika robót z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Do odbioru Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty, 
świadectwa dopuszczenia, dokumentację powykonawczą, protokoły odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu itp. 
Odbioru końcowego dokonują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w terminie 
określonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
robót. Podczas odbioru należy: 
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 sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo
kosztorysową, ST, i obowiązującymi przepisami. 

 sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami. 
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9. Przepisy związane 
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych Tom II 

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe; 
- PNB01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja; 
- PZPNEN12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji; 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych – wydane przez 

COBRTI Instal (ISBN 8388695096); 
- Wytyczne techniczne i technologiczne producentów poszczególnych materiałów 

używanych w trakcie prowadzenia prac. 
 
Dokumenty odniesienia  akty prawne 

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z 
późniejszymi zmianami, 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków tech
nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z 
2002 r. z późniejszymi zmianami, 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa
cji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003 r. 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozpo
rządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdro
wia, Dz. U. nr198 poz. 2042 z 2004 r.   

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklaro
wania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu
dowlanym, Dz. U. nr 198 poz. 2041 z  2004 r. z późniejszymi zmianami, 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie eu
ropejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnio
nych do ich wydawania, Dz. U. nr 237 poz. 2375 z 2004 r. 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wy
robów budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130 poz. 1387 z 2004 r. 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wy
robów budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130 poz. 1386 z 2004 r. 

i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92 poz. 881 z 
2004 r. z późniejszymi zmianami, 

j) Ustawa – Prawo Energetyczne z dn. 10 kwietnia 1997r. tekst jednolity Dz. U. nr 89 
poz.625 z 2006 r. z późniejszymi  zmianami. 

 


