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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
montażu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie montażu instalacji 
wentylacji mechanicznej  i klimatyzacji.
Zakres robót:
- montaż centrali klimatyzacyjnej dla układu KN1
- montaż central nawiewnych dla układów N1,N2, 
- montaż czerpni ściennych 
- montaż wentylatorów dachowych 
- montaż nawilżaczy parowych, elektrycznych
- montaż klap pożarowych
- montaż kratek nawiewnych z przepustnicami
- montaż kratek wywiewnych z wkładem ligninowym i przepustnicami
- montaż anemostatów
- montaż nawiewników szczelinowych
- montaż nawiewników skośnych
- montaż nawiewników z filtrem absolutnym
- montaż przepustnic jedno- i wielopłaszczyznowych 
- montaż przewodów wentyl. z blachy ocynkowanej typ A/I,  prostokątnych 
- montaż przewodów wentylacyjnych z rur o przekroju kołowym typu Spiro Ø 100-500 mm
- montaż kanałów elastycznych typu FLEX 
- montaż podstaw dachowych zwykłych i tłumiących
- montaż tłumików akustycznych prostokątnych
- obudowa kanałów wentylacyjnych płytami o odporności EI60
- wykonanie izolacji kanałów wentylacyjnych matami o gr. 30 i 50 mm
- wykonanie płaszcza z blachy ocynkowanej na izolacji kanałów wentylacyjnych 

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  Polskimi  Normami  i 
definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
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2. OGÓLE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.1. Materiały i urządzenia
- centrale o parametrach
CENTRALA  N1
Centrala   w wykonaniu STANDARD , wykonanie wewnętrzne
 

SKŁAD CENTRALI:
- przepustnica wielopłaszczyznowa ze sprężyną powrotną
- filtr kl.EU4
- nagrzewnica wodna / -20 -  16stC/
- wentylator nawiewny dwubiegowy

PARAMETRY CENTRALI
- strumień powietrza – 4.000 m3/h
- Qn= 45,8 kW
- Spręż wentylatora – 400 Pa

     -     moc silnika – 2,2 kW
- Gabaryty:    L=1.651mm, s=706mm, h=763mm, waga=214 kg  

CENTRALA  N2
Centrala   w wykonaniu HIGIENICZNYM , wykonanie wewnętrzne
 

SKŁAD CENTRALI:
- przepustnica wielopłaszczyznowa ze sprężyną powrotną
- filtr kl.EU4
- nagrzewnica wodna / -20 -  20 stC/
- wentylator nawiewny dwubiegowy – 400 V

PARAMETRY CENTRALI
- strumień powietrza – 1.420 m3/h
- Qn= 18,2 kW
- Spręż wentylatora – 400 Pa

     -     moc silnika – 0,75 kW, 400 V
- Gabaryty:    L=1.487mm, s=706mm, h=571mm, waga=160 kg    

-  dla etapu I  wentylatory o parametrach

UKŁAD WENTYLATOR ILOŚĆ
POW

SPRĘŻ MOC UWAGI

typ Szt. m3/h Pa kW

UKŁAD W1  -  PODJAZD

W1    dachowy 1 4.400 200
   0,53 /
   / 0,35 400 V

UKŁAD  W2 – DEKONTAMINACJA + GRAWITACJA

W2    dachowy 1 920 230 0,435 400 V

W2a    dachowy 1 420 230 0,146        400 V

W2b    dachowy 1 340 230 0,146       400 V
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- czerpnie ścienne
- anemostaty
- króćce elastyczne
- nawiewniki szczelinowe ze skrzynkami rozprężnymi
- nawiewniki skośne z filtrem EU13
- nawiewniki sufitowe z filtrem absolutnym
- kratki wywiewne z filtrem ligninowym
- klapy pożarowe EIS120
- płyty o odporności ogniowej EI 60
- tłumiki akustyczne prostokątne 
- kratki nawiewne z filtrem  
- maty z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej  
- przewody wentylacyjne z rur o przekroju kołowym typu Spiro Ø 100-500 mm
- przewody wentylacyjne typu FLEX
- przepustnice jednopłaszczyznowe
- maty z wełny mineralnej na folii aluminiowej o gr. 30 i 50 mm

Elementy dodatkowe :
- podpory kanałowe wentylacyjne typ A 
- podpory kanałowe typ C 
- króćce elastyczne
- blacha stalowa ocynkowana 
- drut stalowy
- kształtowniki stalowe typ C i U
- wkręty stalowe samogwintujące
- śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami M8-M12/50-60
- uszczelki gumowe gr. 5 mm pod płaszcz
- uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych i prostokątnych

3. SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w części  pn.  Wymagania  Ogólne  niniejszej  specyfikacji. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w PB i ST.
W  przypadku  braku  ustaleń  w  wyżej  wymienionych  dokumentach,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony 
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i  wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB i ST. Sprzęt należący 
do Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania  robót  ma być  utrzymywany w dobrym stanie  i  gotowości 
do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Wy-
konawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące   zachowania  warunków 
technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót 
do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
Do wykonania robót związanych z wykonaniem instalacji należy stosować następujący sprzęt:
- osprzęt specjalistyczny zgodny z instrukcją dostawcy central
- wiertarki udarowe, osprzęt mechaniczny do montażu –przewodów i urządzeń
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4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy,   po-
ruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  i  ruchu 
drogowego.  Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie takich środków transportu,  które  nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy 

4.1. Urządzenia i kanały wentylacyjne
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku elemen-
tów instalacji, takich jak: wentylatory, centrale, belki chłodzące, tłumiki, klimakonwektory, anemostaty, 
kratki, nawiewniki, przepustnice, podstawy, czerpnie, wyrzutnie,  należy zachować szczególną ostrożność, 
aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Składowanie wszel-
kich elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji może się odbywać tylko w warunkach uniemożliwiających 
zmianę własności, uszkodzenie. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny. Transport na terenie 
budowy musi spełniać wymagania zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej.

4.2. Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji  cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby  i materiały  stosowane  do  wykonywania  izolacji  cieplnych  należy  przechowywać  w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny 
z PE, ponieważ               materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 
nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powi-
nny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki ogólne 
W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności

q) inwentaryzacja  i komisyjne  przejęcie  wszelkich  istniejących  części  składowych  instalacji 
wchodzących  w zakres  instalacji  sanitarnych  oraz  tych,  które  zostały  wykonane  przez  innych 
wykonawców przed wejściem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowę,

r) dostawa  na  miejsce  wbudowania  wszelkich  materiałów i urządzeń,  niezbędnych  do  wykonania 
instalacji  oraz  przeprowadzenia  wszelkich  prac  towarzyszących  (w  tym  dostawa  wszelkich 
materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

s) zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń,
t) podłączenie  do wszelkich urządzeń zasilania  w energię  elektryczną,  sterowania  i automatycznej 

regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wyłączonymi z za-
kresu robót,

u) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokóły 
odbiorów, wpisy do dziennika budowy),

v) przeprowadzenie  rozruchu  instalacji  i jej  regulacji  (doprowadzenie  instalacji  do  osiągnięcia 
wymaganych parametrów pracy),

w) wykonanie  wszelkich  wymaganych  pomiarów  instalacji  i analiz  oraz  przekazanie  protokołów 
Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, 
poziomów głośności, wielkości elektrycznych),

x) przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub 
instytucje – wraz z udokumentowaniem ich wyników,

y) przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje,
z) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W wypad-
ku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, 
dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem i staraniem 
bądź do wystąpienia o akceptację innego materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany cer-
tyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równoważne 
z zastosowanymi w proj. pod względem technicznym, jakościowym, estetycznym               oraz 
kosztowym.
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aa) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót,
bb) wykonanie przejść i przepustów instal. przez elementy konstrukcyjne niewymagające dodatkowych 

obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez 
ściany i stropy, przejść szczelnych przez ściany pożarowe, przejść przez fundamenty, etc.).

cc) jeżeli  nie uzgodniono inaczej,  kucie  bruzd,  wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów 
(przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentów i konstrukcji wsporczych pod 
urządzenia i instalacje, a w szczególności fundamentów i konstrukcji pod wszelkie pompy, centrale 
wentylacyjne,  wentylatory,  agregaty  chłodnicze  i inne  urządzenia  mechaniczne  zlokalizowane 
w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na głównej konstrukcji budynku, wraz z ob-
róbką i uszczelnieniem wszelkich przejść instalacji  elementów konstrukcyjnych przez dach,  etc. 
(poza  elementami  wyspecyfikowanymi  w części  budowlano-konstrukcyjnej  projektu).  Prace  te 
muszą  być  prowadzone  w uzgodnieniu  z nadzorem  budowlanym  oraz  wykonawcami 
poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych,

dd) wykonanie  uszczelnień  wszelkich  przejść  instalacji  przez  elementy  budynku  zgodnie  ze  sztuką 
budowlaną,

ee) wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie 
z obowiązującymi  przepisami,  a także  certyfikatami  zgodności  lub  aprobatami  technicznymi, 
dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejść (odpowiedni sposób montażu 
klap  ppoż.  na  kanałach  wentylacyjnych,  zainstalowanie  specjalnych,  atestowanych  przejść 
przewodów (rur) instalacji grzewczych, chłodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

ff) montaż  odpowiednich  elementów  zapobiegających  rozprzestrzenianiu  się  hałasu  oraz  drgań 
spowodowanych pracą instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy 
amortyzacyjne,  wibroizolatory,  podkładki  tłumiące,  łączniki  elastyczne  przewodów  rurowych 
i kanałów  wentylacyjnych,  odpowiednie  elementy  izolacyjne,  antywibracyjne  i tłumiące  w miej-
scach  styku  instalacji  z elementami  budynku,  zapewnienie  odpowiedniej  konstrukcji  urządzeń 
i elementów instalacji – wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczają-
cych                    rozprzestrzenianie drgań i hałasu,

gg) zamurowanie,  zabetonowanie,  etc.  wszelkich  otworów  pozostałych  w związku  z prowadzeniem 
instalacji  sanitarnych  przez  przegrody  budowlane,  w tym  oddzielenia  pożarowe,  o  ile  prace 
te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w odpowiednich projektach branżowych) włączo-
ne do zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np. robót ogólnobudowlanych),

hh) kontrola  istniejących  linii  rzędnych  wysokościowych  oraz  kontrola  wymiarów  podawanych 
na  rysunkach z wymiarami występującymi w naturze,

ii) udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,
jj) uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż 

w fazie przygotowania i realizacji budowy,
kk) sporządzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalacji uwzględniającego wymagania Projektu 

Budowlanego, Projektu Przetargowego, Załącznika do Kontraktu, etc. Instalacji Sanitarnych oraz 
uzyskanie  dla  Projektu  Wykonawczego  pozytywnych  opinii  rzeczoznawców:  do  spraw ochrony 
przeciwpożarowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP i ergonomii,                 po-
twierdzających  jego  zgodność  z Projektem  Budowlanym,  warunkami  Pozwolenia  na  Budowę 
oraz aktualnymi wydaniami obowiązujących norm i przepisami, uzyskanie wymaganych pozwoleń 
na  budowę  i uzgodnień,  a także  zatwierdzenie  Projektu  Wykonawczego  lub  jego  elementów 
przez właściwe władze, instytucje oraz dostawców mediów,

ll) Projekt  Wykonawczy  musi  uwzględniać  wszelkie  zmiany  w pozostałych  branżach  (architektura, 
konstrukcja,  etc.)  w stosunku  do  stanu,  który  stanowił  podstawę  do  opracowania  Projektu 
Przetargowego instalacji  sanitarnych – zarówno w zakresie ewentualnych aranżacji pomieszczeń 
jak i prowadzenia głównych przewodów instalacji oraz lokalizacji głównych urządzeń,

mm)Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwierdzenia przez Inwestora,
nn) dokumentowanie  na  bieżąco  na  l egzemplarzu  Projektu  Wykonawczego  znajdującego  się  stale 

w biurze  budowy  wszelkich  odstępstw  od  projektu  i uzupełniających  informacji  dotyczących 
instalacji oraz stanu zaawansowania robót,

oo) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,
pp) przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowied-

nich protokołów dokumentujących szkolenie,
qq) opracowanie  instrukcji  obsługi  i eksploatacji  instalacji  i wszystkich  dostarczonych  urządzeń 

wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji,
rr) opracowanie i przekazanie Inwestorowi  danych instalacji  w formie wymaganej  dla  opracowania 

komputerowego systemu eksploatacji obiektu,
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ss) zawieszenie  w pomieszczeniach  technicznych  kolorowych,  wykonanych  w sposób  trwały  i  
oprawionych,  schematów  wszystkich  instalacji  oraz  opisanie  i ponumerowanie  zgodnie 
ze  schematami  wszystkich  urządzeń,  głównej  armatury,  osprzętu  kanałów  wentylacyjnych 
(przepustnice,  tłumiki)  oraz  wszystkich  klap  przeciwpożarowych  przy  pomocy  szyldów 
grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

tt) oznaczenie  przewodów  wentylacyjnych  (rodzaj  przewodu,  nazwa  i numer  instalacji,  medium, 
parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu 
w przewodach,

uu) przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów) 
urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych,

vv) wykonanie  dokumentacji  instalacji  automatycznej  regulacji,  sterowania  i zasilania  instalacji 
sanitarnych  wraz  z listami  kablowymi,  opracowanie  i uruchomienie  programu,  uruchomienie 
instalacji,  korekta  parametrów  programu  na  podstawie  pomiarów  działającej  instalacji, 
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrów pracy,

ww) gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym 
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń,

xx) określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej.
Projekt Wykonawczy powinien zawierać w szczególności:

a) dokładny opis przyjętych rozwiązań,
b) obliczenia podstawowych parametrów warunkujących wielkość instalacji,  w tym w szczególności 

obliczenia strat ciepła (zapotrzebowania na ciepło) i zysków ciepła (zapotrzebowania na chłód) 
poszczególnych  pomieszczeń  na  podstawie  aktualnego  projektu  architektoniczno-budowlanego 
oraz szczegółowych danych przegród budowlanych,

c) bilanse podstawowych wielkości charakteryzujących instalacje,
d) rys. wykonawcze wszystkich instalacji, obejmujące cały obszar budynku, opracowane w skali umo-

żliwiającej bezkolizyjne rozwiązania instalacji oraz przeprowadzenie koordynacji międzybranżowej,
e) szczegółowe rysunki montażowe wybranych fragmentów instalacji (np. szachty, węzły instalacyjne, 

maszynownie, etc.),
f) schematy obliczeniowe instalacji,
g) obliczenia hydrauliczne instalacji oraz kanałów wentylacyjnych, wraz z doborem średnic przewo-

dów i wymiarów kanałów wentylacyjnych,
h) inne, wymagane obliczenia instal. (np. obliczenia wydłużeń, naprężeń i kompensacji przewodów),
i) dokładne specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,
j) wytyczne dla innych branż,  uwzględniające zastosowane urządzenia (w szczególności  wytyczne 

konstrukcyjne, wytyczne dla wykonawcy instal. elektrycznych oraz wytyczne dla sieci zewnętrz.).
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:

a) dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,
b) szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,
c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) przedstawiające rzeczywiste roz-

mieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu (w szczególności elem. 
odcinających i regulacyjnych) a także aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.),

d) korektę  obliczeń  hydraulicznych  instalacji  rurowych  i kanałów  wentylacyjnych  oraz  doboru 
wstępnych nastaw zaworów i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,

e) schematy  regulacyjne  oraz  rzuty  instalacji  z zaznaczonymi  wszystkimi  punktami  pomiarowymi 
(w  szczególności  wszystkimi  zaworami  regulacyjno-pomiarowymi  oraz  przepustnicami 
regulacyjno-pomiarowymi  na  kanałach  wentylacyjnych),  z podanymi  rzeczywistymi  nastawami 
oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami czynników,

f) listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów i przepustnic regulacyjnych),
g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów 

instalacji,
Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  to,  aby  w trakcie  prac  nie  doszło  do  uszkodzenia  ani 
zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte 
zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów wentylacyjnych) należy na czas 
budowy  zabezpieczyć  odpowiednimi  zaślepkami  lub  osłonami.  Należy  dopilnować,  aby  wnętrze 
przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych.
Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć 
lub czasowo (na czas robót,  które  mogą spowodować ich uszkodzenie)  zdemontować i przechować 
do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
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Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu 
uszczelnić  oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować odpowiednie 
przejścia instalacyjne).
Wszelkie  punkty  styku  instalacji  z budynkiem  muszą  być  wykonane  w sposób  uniemożliwiający 
powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne 
należy  odseparować  od  budynku  oraz  od  instalacji  w sposób  uniemożliwiający  powstawanie  hałasu 
oraz przenoszenie drgań.
Elementy instalacji wymagające obsługi należy w miarę możliwości lokalizować poza pomieszczeniami, 
w obszarach ogólnie dostępnych.
Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w na-
turze.
Wszelkie  widoczne  elementy  instalacji,  które  nie  są  fabrycznie  pokryte  ostatecznymi  powłokami 
wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje 
wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką 
malarską  w kolorze  wskazanym przez  Inwestora  (różne  kolory  w różnych  obszarach  i w odniesieniu 
do  różnych  instalacji).  Należy  zastosować  powłoki  malarskie  odpowiednie  do  rodzaju  malowanej 
powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. Wytyczne określające, w któ-
rych obszarach należy zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których elementach instalacji oraz 
typ i kolor powłok zostaną przekazane na etapie wykonywania instalacji.

5.2. Montaż wentylacji  
• Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać  wymaganiom norm 

PN-EN 1505 i PN-EN 1506,
• Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy  PN-B 76001.
• Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-03434.
• Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76002.
• Instalacje wentylacji mechanicznej należy wykonać z prostokątnych kanałów i kształtek z blachy 

ocynkowanej.
• W pomieszczeniach nawiewniki z filtrami absolutnymi.
• Na przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w miejscu przejścia przez elementy 
• oddzielenia przeciwpożarowego należy umieścić klapy odcinające o klasie odpornośc ogniowej (EI), 

równej klasie odporności ogniowej elementowi oddzielenia przeciwpożarowego.
• Do utrzymania stałego wydatku powietrza, niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów, na przewodach 

nawiewnych i wywiewnych będą zastosowane regulatory przepływu.
Powierzchnie stykowe kanałów wentylacyjnych i urządzeń powinny być do siebie dopasowane i równoległe.
Należy  zagwarantować  szczelność  kanałów  przez  stosowanie  uszczelek  gumowych na  całym obwodzie 
kołnierza.
 Rozstaw  podpór  pod  kanały  nie  może  powodować  ugięcia  kanałów  pomiędzy  sąsiednimi  podporami 
większego niż 2 cm. Śruby skręcające kołnierze należy zakładać z jednej strony i nie może śruba wystawać 
z nakrętki więcej niż 0,5 wysokości nakrętki. 
Montaż urządzeń musi być prowadzony ściśle wg instrukcji producenta.     
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia 
montowanych  elementów  instalacji  bądź  innych  elementów  budynku.  Wszelkie  otwarte  zakończenia 
przewodów  (zarówno  przewodów  rurowych,  jak  i kanałów  wentylacyjnych)  należy  na  czas  budowy 
zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne 
było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych.
Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć 
lub  czasowo  (na  czas  robót,  które  mogą  spowodować  ich  uszkodzenie)  zdemontować  i przechować 
do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie  przejścia  przewodów  przez  przegrody  budowlane  należy  odpowiednio  do  rodzaju  przewodu 
uszczelnić  oraz  zabezpieczyć  przed  przenoszeniem  drgań  i hałasów  (należy  zastosować  odpowiednie 
przejścia instalacyjne).
Wszelkie  punkty  styku  instalacji  z budynkiem  muszą  być  wykonane  w sposób  uniemożliwiający 
powstawanie  hałasu  i przenoszenie  drgań  z instalacji  na  budynek.  Wszystkie  urządzenia  mechaniczne 
należy  odseparować  od  budynku  oraz  od  instalacji  w sposób  uniemożliwiający  powstawanie  hałasu 
oraz przenoszenie drgań.
Elementy  instalacji  wymagające  obsługi  należy  w miarę  możliwości  lokalizować  poza  pomieszczeniami, 
w obszarach ogólnie dostępnych.
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Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami 
wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje 
wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką 
malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora (różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu 
do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej 
powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. Wytyczne określające, w których 
obszarach należy zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których elementach instalacji oraz typ 
i kolor powłok zostaną przekazane na etapie wykonywania instalacji. 
Montaż urządzeń musi odbywać się ściśle wg wytycznych producentów i przez uprawnione do tego firmy. 

5.3 Montaż izolacji 
Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, 
wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni  przeznaczonych  do  zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji 
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach 
z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
Materiały  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  cieplnych  powinny  być  suche,  czyste  i  nie  uszkodzone, 
a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia 
lub uszkodzenia. 
Grubość  wykonanej  izolacji  cieplnej  nie  powinna  się  różnić  od  grubości  podanej  w  dokumentacji 
techniczno- technologicznej więcej niż o: - -5.:,- +10 mm, przy grubości izolacji do 100 mm włącznie, 
Całość robót przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ).
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, 
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organiza-
cyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PW, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
a) Część ogólną opisującą:
– organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót;
– Bhp;
– Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
– Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót;
b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
– wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi 

oraz wyposażeniem;
– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom;

6.2 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do prowadzenia kontroli robót.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach.
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby za-
pewnić wykonanie zgodne z PW.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed  przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi  Inspektora o  rodzaju,  miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki  do akceptacji  przez   Inspektora.  Wyniki  przechowywane będą na  terenie  budowy i  okazywane 
na każde żądanie Inspektora nadzoru.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót przedstawionego przez Wykonawcę w PZJ, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez 
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Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są nie wiarygodne, to Inspektor zleci 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może 
wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inspektor  może  dopuścić  do  użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona 
na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 
czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.

6.6 Dokumenty budowy

    Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie 
trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane 
trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  po  drugim,  bez  przerw.  Załączone 
do  dziennika  budowy  protokóły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika, 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie
- datę przyjęcia placu budowy
- datę rozpoczęcia robót
- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót,
- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan  pogody  i  temperatury  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PW,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je prowadził
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawiane Inspek-
torowi do ustosunkowania się. 
Decyzje  Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z  zaznaczeniem ich  przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
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    Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek  z  dokumentów  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej 
prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBÓT
W wycenie  robót  należy  uwzględnić  wszystkie  elementy  potrzebne  do  prawidłowego  funkcjonowania 
instalacji,  w tym  wszelkiego  rodzaju  zamocowania,  podwieszenia,  podpory,  fundamenty,  konstrukcje 
wsporcze,  obudowy,  otwory  w elementach  budynku,  przejścia  i przepusty  instalacyjne,  kompensatory, 
połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabez-
pieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy               łą-
czące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, atestowane przejścia instalacyjne przez od-
dzielenia  pożarowe,  zasilanie  elektryczne,  wszelkiego  rodzaju  urządzenia  pomiarowe,  elementy 
regulacyjne,  materiały  eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu instalacji  (np.  freon, woda ) 
oraz  wszelkie  zabiegi  i czynności  konieczne  do  zgodnego  z wymaganiami  dostawcy  lub  innych  stron, 
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ 
na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wy-
konania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiar  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru   o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości 
robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Zasady określania ilości  robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i  KNR- ach oraz 
KNNR- ach.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
- przewody wentylacyjne, izolacja kanałów, płaszcze ochronne, obudowy ogniochronne         - m2

- montaż kratek nawiewnych, wywiewnych, czerpni, wentylatorów, 
      klap, anemostatów, kratek, podstaw dachowych, przepustnic, tłumików, 
       nawilżaczy, nagrzewnic, i innych urządzeń,                                                                    – szt.
- montaż central wentylacyjnych,                                                                                     – kpl.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót 
(stwierdzenie  wykonania  zakresu  robót  przewidzianego  w  dokumentacji)  dokonuje  Inspektor  Nadzoru, 
po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z  Inspektorem  Nadzoru.  Odbiory  robót 
zanikających  i  ulegających  zakryciu  należy  prowadzić  w  miarę  postępu  robót,  kontrolując  ich  jakość 
w sposób podany w punkcie 5.6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi 
w punkcie 4.6.
Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic. Próbny 
rozruch  układu  powinien  trwać  72  godziny.  Należy  dokonać  pomiarów  skuteczności  wentylacji  przy 
włączonych wentylatorach i centrali. Pomiary muszą być wykonane anemometrem posiadającym atest. Po-
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miarów powinna dokonać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia. Potwierdzeniem poprawności działa-
nia układu powinien być pozytywny protokół skuteczności wentylacji.   
Poszczególne  etapy  robót  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeżeli 
wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli 
chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami 
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą 
i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru.

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne:
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
– przepustnice montowane w niedostępnych przewodach powietrznych
– miejsca na których mają być ustawione centrale ( wypoziomowanie posadzek, wykończenie 

podłoży) 

8.1. Odbiór techniczny końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
- protokoły wykonanych prób i badań
- protokół pomiarów skuteczności wentylacji 
- instrukcje obsługi wydane przez dostawców urządzeń 
- atesty, świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności 
- projekt powykonawczy 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia usterek 
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
- kompletność dokumentacji odbiorowej  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ZA ROBOTY DODATKOWE
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wyszczególnienia  robót  nie  ujętych  w  przedmiarze  robót,  robót 
zamiennych  (propozycja  zmian  technologii,  trasie  kanałów  i.t.p.)  przed  złożeniem  oferty,  zawierając 
wszelkie uwagi dotyczące braków w dokumentacji, niespójności dokumentacji, zmian koniecznych z punktu 
widzenia Wykonawcy, oraz kosztów z tym związanych - na piśmie na 7 dni przed terminem złożenia ofert.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-03431                        Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-B-02151/02                   Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Do
                                         puszczalne wartości 
                                         poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
PN-B-02020                        Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN-B-02402                        Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
PN-B-0240                          Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
PN-B-0141 l: 1999               Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.
PN-76/B-03420                    Wentylacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.
PN-78/B-03421                    Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
                                          w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.  
PN-78/B-10440                    Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania przy odbiorze.
PN-B-76001;1996         Wentylacja. Przewody. Szczelność. Wymagania i badania.
PN-B-76002;1996                Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
                                          blaszanych.
PN-EN-1886;2001                Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Właściwości 
                                          mechaniczne.

10.2. Inne dokumenty
Instrukcje techniczne producenta central, agregatu wody lodowej, nawilżacza, wentylatorów
Instrukcja i przepisy montażu klap pożarowych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych cz. II „ Instalacje sanitarne 
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i przemysłowe” – rozdział 10.
      Ustawa z dnia 15 kwietnia 2003 r Prawo budowlane(Dz.U. Nr 89 poz. 414 ze zm.)
      Ustawa z dnia 16 czerwca 2003 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121 poz. 1137 i 1138)
      Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz 717)
       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków  technicznych
      jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002r. tekst jednolity)
       Rozporządzenie MGPiB z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczą
       cych wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 136 poz. 672 z1995 r. ze zm.)
       Rozporządzenia MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektó
       rych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209)
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