
 
Część II    S 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
dla klasy 4533 :0000-9 

hydraulika i roboty sanitarne. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 
1. Wymagania dotyczące wyrobów i materiałów, kontrola, odbiory. 
1.1. Wymagane przez zamawiającego właściwości i parametry techniczne materiałów i 

wyrobów budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostały określone 
w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiału i 
wyrobu pod warunkiem, Ŝe posiadają co najmniej wymagane właściwości i parametry, są 
dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim, gwarantują poprawność 
wykonania robót budowlanych i całości przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy 
wykonawca nie udokumentuje poprawności wyboru materiału lub wyrobu zamawiający 
ma prawo odmówić odbioru elementu robót lub ich całości. Udokumentowanie następuje 
na podstawie właściwych dokumentów odniesienia. 

1.2. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia warunków przechowywania, transportu i 
składowania materiałów i wyrobów zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego 
producenta lub dostawcy. Obowiązkiem wykonawcy jest kontrola jakości materiału lub 
wyrobu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i prawidłowy stan 
wbudowywanych wyrobów i materiałów do momentu odbioru i w okresie gwarancji 
umownej. 

 
2. Wymagania dotyczące wykonania robót instalacyjnych, kontrola, odbiory. 
2.1. Objęte przedmiotem zamówienia roboty naleŜą do grupy typowych, standardowych prac 

budowlanych instalacyjnych. Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z tzw. „sztuką 
budowlaną”. Dokumentami odniesienia mogą być wszystkie wymienione w punkcie 8 
części I STWiORB. 

2.2. Szafka hydrantowa w obrębie audytorium ze względu na brak miejsca 
        w wykonaniu specjalnym -wysuwana  
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
dla klasy 45331000-6  

instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza 
 
1.1 Materiały oraz elementy i urządzenia przeznaczone do Robót powinny odpowiadać 

Polskim Normom i Normom BranŜowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaŜnione 
przez odpowiednie ministerstwo.  

1.2. Kanały oraz kształtki wentylacyjne wykonać z blach stalowych ocynkowanych.  
Grubości blach na kanały naleŜy przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu róŜnicy 
załoŜonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani 
widocznych ugięć przewodów między podporami.  

 
Minimalne grubości kanałów wynoszą: 



kanały okrągłe –  
∅100 ÷ ∅125 – 0,50 mm 
∅160 ÷ ∅250 – 0,60 mm 
∅280 ÷ ∅400 – 0,75 mm 

kanały prostokątne (decyduje długość dłuŜszego boku) – 
 do 750 mm – 0,75 mm 
 powyŜej 750 do 1400 mm – 0,9 mm 
 powyŜej 1400 mm – 1,1 mm 
 
Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile 
wzmacniające. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i 
uszkodzeń powłoki ochronnej.  
 
1.2 Przed przystąpieniem do zamawiania urządzeń i innych elementów instalacji naleŜy 

przedstawić Zamawiającemu do akceptacji listę proponowanych dostawców i typów 
urządzeń –łącznie z zastosowaną automatyką. 

1.3 Ze względu na brak odwodnienia w kubaturze strychu, gdzie zlokalizowano 
wentylatornię naleŜy zabezpieczyć audytorium przed zalaniem poprzez zabezpieczenie 
wszelkich moŜliwych źródeł przecieków przez tace ociekowe dostarczane z 
urządzeniem (dot. układu glikolowego, zaw. bezpieczeństwa itp.). 

1.4 Ze względu na zabytkowy charakter obiektu naleŜy przyjąć, Ŝe większość kształtek 
naleŜy dopasowywać bezpośrednio na budowie. 


