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SPECYFIKACJ TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM 
 WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W SZCZECINIE 

 PRZY UL. ARKOᐰSKIEJ 4

 GRUPA 45000000-7 Roboty budowlane

KATEGORIA  45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

KATEGORIA  45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociၐgów

GRUPA  45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

  GRUPA  45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

KATEGORIA  45331100-1 Instalowanie sprzᆐtu regulacji gazu

SPIS TREᖠCI:

1. CZᆀᖠၠ OGÓLNA
2. MATERIAᐐY
3. SPRZᆀT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
7. OBMIAR
8. ODBIÓR ROBÓT
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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ST NR 1.01. ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE INSTALOWANIA SPRZᆀTU 
REGULACJI GAZU

1. CZᆀᖠၠ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST

  Przedmiotem niniejszej Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sၐ wymagania 
dotyczၐce realizacji robót  instalacji gazowej przewidzianej do wykonania w ramach robót 
budowlanych :  Przebudowa instalacji gazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym w Szczecinie przy ul. Arkoᑀskiej 4 – Wewnᆐtrzna instalacja gazowa.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce 

i majၐce na celu wykonanie wszystkich robót montaៀowych instalacji gazu przewidzianych 
w projekcie budowy. Obejmujၐ one prace zwiၐzane z dostawa materiaᐠów, wykonawstwem 
i wykoᑀczeniem robót wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robót objᆐtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczၐ prowadzenia robót wymienionych w 
punkcie 1.1
- montaៀ reduktora gazu szafce na zewnၐtrz budynku
- montaៀ gazomierza G4 w szafce na zewnၐtrz budynku
- montaៀ instalacji gazu w budynku
-  podᐠၐczenie instalacji gazowej do istniejၐcych kuchni 
-  wszystkie inne nie wymienione wyៀej roboty jakie wystᆐpujၐ przy realizacji umowy

Niniejszy opis naleៀy rozpatrywaၰ ᐠၐcznie z czᆐᖰciၐ rysunkowၐ (dokumentacja techniczna) 
przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyៀej zakres robót zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Ogólne wymagania dotyczၐce Robót podano w ST  - „Wymagania ogólne".

1.5.  Dokumentacja,  którၐ  naleៀy  przedstawiၰ  w  trakcie  budowy
 

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcᆐ w trakcie budowy musi byၰ zgodna 
z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczaၰ bᆐdzie nastᆐpujၐce informacje:
1. Harmonogram i kolejnoᖰၰ wykonywania poszczególnych robót 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzၐdzajၐcego realizacjၐ umowy
3. ᖠwiadectwa jakoᖰci przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej czᆐᖰci
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 opracowania
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej czᆐᖰci  

 Opracowania

2. MATERIAᐐY

2.1 .Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów sၐ zgodne ST  - „Wymagania ogólne".

2.2. Wymagania szczegóᐠowe

Materiaᐠami stosowanymi do wykonania prac objᆐtych niniejszၐ specyfikacjၐ sၐ:

Lp. Nazwa Jm
1 acetylen techniczny rozpuszczony kg
2 cegᐠa budowlana peᐠna szt
3 cement portlandzki zwykᐠy 35 kg
4 drut stalowy do spawania kg
5 farba olejna do gruntowania dm3
6 farba olejna nawierzchniowa dm3
7 klucze stalowe do kurków gazowych szt
8 kurki gazowe mosiᆐៀne ᖰr.15 mm szt
9 ᐠၐczniki redukcyjne do gazomierzy o ᖰr.przyᐠၐcza 25 mm szt
10 ᐠၐczniki z ៀeliwa ciၐgliwego czarne o ᖰr.przyᐠၐcza 25 mm szt
11 ᐠၐczniki z ៀeliwa ciၐgliwego czarne ᖰr.15 mm szt
12 papier ᖰcierny szt
13 Reduktor FE 10 szt
14 rozcieᑀczalnik szt
15 rury stalowe typ S,przewodowe o ᖰr. 80 mm m
16 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o ᖰr.nom. 20 mm m
17 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o ᖰr.nom. 25 mm m
18 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o ᖰr.nom. 32 mm m
19 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne ᖰr.15 mm m
20 sznur konopny krᆐcony czesankowy pojedynczy smoᐠowany kg
21 tlen techniczny m3
22 uchwyty do rur o ᖰr. nom. 25 mm szt
23 uchwyty do rur o ᖰr.nom. 20 mm szt
24 uchwyty do rur o ᖰr.nom. 32 mm szt
25 uchwyty do rur o ᖰr.przyᐠၐcza 25 mm szt
26 zaprawa m3
27 zawory kulowe do wspawania o ᖰr. 20 mm szt
28 zawory kulowe do wspawania o ᖰr. 25 mm szt
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Przy wykonywaniu robót budowlanych naleៀy zgodnie z ustawၐ [ 1 ] , stosowaၰ wyroby 
budowlane, które zostaᐠy dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie.

2.3. Deklaracja zgodnoᖰci

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sၐ wyroby 
oznaczone:
1) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa, wykazujၐcy ,ៀe 
zapewniono zgodnoᖰၰ z kryteriami technicznymi okreᖰlonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz wᐠaᖰciwych przepisów i dokumentów technicznych.[ 7 i 8 ]
2) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodnoᖰci i wydano certyfikat zgodnoᖰci lub 
deklaracjᆐ zgodnoᖰci z Polskၐ Normၐ lub aprobatၐ technicznၐ
3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie majၐcych istotnego wpᐠywu na 
speᐠnienie wymagaᑀ podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wedᐠug 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bᆐdၐcym zaᐠၐcznikiem do rozporzၐdzenia [ 6 ]
4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrᆐbnymi przepisami 
dokonano zgodnoᖰci ze zharmonizowanၐ normၐ europejskၐ wprowadzonၐ do zbioru Polskich 
Norm, z europejskၐ aprobatၐ technicznၐ lub krajowၐ specyfikacjၐ technicznၐ paᑀstwa 
czᐠonkowskiego Unii Europejskiej uznanၐ przez Komisjᆐ Europejskၐ za zgodnၐ z wymaganiami 
podstawowymi. 
5) wyroby budowlane znajdujၐce siᆐ w okreᖰlonym przez Komisjᆐ Europejskၐ wykazie wyrobów 
majၐcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeᑀstwa, dla których producent wydaᐠ 
deklaracje zgodnoᖰci z uznanymi reguᐠami sztuki budowlanej.
Do kaៀdej partii materiaᐠów powinno zostaၰ wystawione przez producenta zaᖰwiadczenie o jakoᖰci 
wyrobów zgodnie z jednym z ww. wymogów. . 

3. SPRZᆀT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu sၐ zgodne z ST  „Wymagania ogólne".

3.2. Wymagania szczegóᐠowe
 Rodzaj sprzᆐtu do montaៀu rurociၐgów zgodnie z wymaganiami producentów wybranych rur, 

po uzgodnieniu z zarzၐdzajၐcym realizacjၐ umowy.
Jakikolwiek sprzᆐt, maszyny lub narzᆐdzia nie gwarantujၐce zachowania wymagaᑀ 
jakoᖰciowych robót i przepisów BIOZ zostanၐ przez zarzၐdzajၐcego realizacjၐ umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczၐce transportu sၐ zgodne z  ST  „Wymagania ogólne".

4.1. Wymagania szczegóᐠowe
 Rodzaje sprzᆐtu uៀywanego do transportu materiaᐠów pozostawia siᆐ do uznania wykonawcy, 

po uzgodnieniu z zarzၐdzajၐcym realizacjၐ umowy.
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 Zaᐠadunek, transport i rozᐠadunek materiaᐠów naleៀy przeprowadziၰ zgodnie z przepisami 
BIOZ, przepisami ruchu drogowego i wymaganiami producentów poszczególnych materiaᐠów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki
Ogólne wymagania dotyczၐce wykonania robót zgodne z  ST  „Wymagania ogólne".

5.2.  Zakres i kolejnoᖰၰ wykonania Robót
Roboty naleៀy wykonywaၰ w nastᆐpujၐcej kolejnoᖰci :
- montaៀ reduktora gazu szafce na zewnၐtrz budynku
- montaៀ gazomierza G$ w szafce na zewnၐtrz  budynku
- montaៀ instalacji gazu w budynku
-  podᐠၐczenie instalacji gazowej do istniejၐcych kuchni  

5.3.  Wykonanie robót
Instalacja gazu powinna byၰ wykonana zgodnie z projektem oraz przy speᐠnieniu we wᐠaᖰciwym 
zakresie wymagaᑀ przepisu techniczno – budowlanego wydanego w drodze rozporzၐdzenia [ 2 ], 
zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy Prawo Budowlane [ 1 ], a takៀe zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej.

5.3.1. Montaៀ przewodów.

Instalacjᆐ gazu naleៀy wykonaၰ z rur stalowych czarnych wg PN - 80/ H – 74219 posiadajၐcych 
znak bezpieczeᑀstwa „B”. Poᐠၐczenie rur przez spawanie. Rozprowadzenie instalacji pod 
stropem piwnic i po ᖰcianach pomieszczeᑀ kuchni po wierzchu ᖰcian. Przewody naleៀy mocowaၰ 
do ᖰcian za pomocၐ uchwytów
Przejᖰcie przewodów przez ᖰciany i stropy pomieszczeᑀ w rurze ochronnej. Tuleja ochronna 
powinna byၰ w sposób trwaᐠy osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna byၰ 
rurၐ o ᖰrednicy wiᆐkszej od ᖰrednicy zewnᆐtrznej gazu co najmniej o 2 cm i dᐠuៀsza od przegrody 
o okoᐠo  2 cm. 
Przestrzeᑀ miᆐdzy rurၐ a tulejၐ ochronnၐ powinna byၰ wypeᐠniona materiaᐠem trwale
plastycznym nie dziaᐠajၐcym korozyjnie na rurᆐ. 
 Na podejᖰciach do gazomierza i kuchenek gazowych naleៀy zainstalowaၰ zawory kulowe

mosiᆐៀne posiadajၐce znak bezpieczeᑀstwa „B”. 
Do pomiaru iloᖰci zuៀywanego gazu  naleៀy w zamykanej szafce na zewnၐtrz budynku

zainstalowaၰ razem z kurkiem gᐠownym i reduktorem gazomierz Typ G – 4. Rozstaw króၰców 
przyᐠၐczeniowych do gazomierza równy 130 mm. ᖠrednica króၰców przyᐠၐczeniowych do 
gazomierza Dn 25 mm. 

6.   KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci
Ogólne wymagania dotyczၐce kontroli jakoᖰci robót zgodne z  ST  „Wymagania ogólne".
6.2. Zakres kontroli
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Badania w czasie prowadzenia Robót polegajၐ na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 
bieៀၐco, w miarᆐ postᆐpu Robót, jakoᖰci uៀywanych przez Wykonawcᆐ materiaᐠów i zgodnoᖰci 
wykonywanych Robót z dokumentacjၐ projektowၐ i wymaganiami ST. 
W szczególnoᖰci obejmujၐ: 
- badanie dostaw materiaᐠów
- kontrolᆐ prawidᐠowoᖰci wykonania Robót 
- kontrola poprawnoᖰci wykonania i skutecznoᖰci uszczelnieᑀ,
- ocenᆐ estetyki wykonanych robót

Bieៀၐca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodnoᖰci dostarczonych przez Wykonawcᆐ dokumentów dotyczၐcych stosowanych 
materiaᐠów z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar naleៀy wykonaၰ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjᆐtymi w kosztorysowaniu, 
zgodnie z zaᐠၐcznikiem Nr 1 do rozporzၐdzenia [ 8 ] . 

Jednostkၐ obmiaru rur jest mb.

Jednostkၐ obmiaru armatury czerpalnej i odcinajၐcej jest szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczၐce odbioru sၐ zgodne z  ST  „Wymagania ogólne".

8.2. Szczegóᐠowe zasady odbioru robót

Odbiór techniczny koᑀcowy powinien byၰ przeprowadzony po zakoᑀczeniu wszystkich robót 
montaៀowych. Przekazujၐc instalacjᆐ uៀytkownikowi naleៀy pozostawiၰ jၐ pod ciᖰnieniem 
roboczym.
Podczas odbioru koᑀcowego powinny byၰ przedstawione nastᆐpujၐce dokumenty:
– dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
– dziennik budowy,
– protokoᐠy odbiorów miᆐdzyoperacyjnych
– protokoᐠy odbiorów technicznych
– protokoᐠy wykonanych badaᑀ odbiorczych
W ramach odbioru koᑀcowego naleៀy :
- sprawdziၰ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
- sprawdziၰ protokóᐠy odbiorów miᆐdzyoperacyjnych 
- sprawdziၰ protokóᐠy zawierajၐce wyniki badaᑀ odbiorczych w tym próbᆐ ciᖰnieniowၐ szczelnoᖰci 
- uruchomiၰ instalacjᆐ, sprawdziၰ osiၐganie zakᐠadanych parametrów.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
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 109/OC 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.  

 18OC. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
[2] Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  

 Warunków technicznych jakim powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie
 (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
 w sprawie warunków technicznych uៀytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9
 poz. 836)

[4] Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
 budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
 w sprawie systemów oceny zgodnoᖰci, wzoru deklaracji zgodnoᖰci oraz sposobu
 znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
 stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
 w sprawie okreᖰlenia wykazu wyrobów budowlanych nie majၐcych istotnego wpᐠywu na       
 speᐠnianie wymagaᑀ podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wedᐠug   
 uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzၐdzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów       
 wyprodukowanych w Polsce, a takៀe wyrobów importowanych do Polski po raz 
 pierwszy, mogၐcych stwarzaၰ zagroៀenie albo sᐠuៀၐcych ochronie lub ratowaniu ៀycia,   
 zdrowia lub ᖰrodowiska, podlegajၐcych obowiၐzkowi certyfikacji na znak 
 bezpieczeᑀstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegajၐcych obowiၐzkowi 
 wystawiania przez producenta deklaracji zgodnoᖰci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8]  Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wyda-
 wania dokumentów dopuszczajၐcych do obrotu wyroby mogၐce stwarzaၰ zagroៀenie  

 albo które sᐠuៀၐ ochronie lub ratowaniu ៀycia, zdrowia i ᖰrodowiska, wyprodukowane w 
 Polsce lub pochodzၐce z kraju, z którym Polska zawarᐠa porozumienie w sprawie 
 uznawania certyfikatu zgodnoᖰci lub deklaracji zgodnoᖰci wystawianej przez producenta, 
 oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzၐdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzeᖰnia 
 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakᐠadów rzeczowych, cen jednostkowych robót  
 budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporzၐdzenia kosztorysu   
 inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
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ST NR 1.0.21. ZEWNᆀTRZNA INSTALACJA GAZOWA

1. CZᆀᖠၠ OGÓLNA

1.1.   Przedmiot  specyfikacji
 

  Przedmiotem niniejszej Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sၐ wymagania 
dotyczၐce realizacji robót  instalacji gazowej przewidzianej do wykonania w ramach robót 
budowlanych :  Przebudowa instalacji gazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym w Szczecinie przy ul. Arkoᑀskiej 4 – Zewnᆐtrzna instalacja gazowa

1.2.  Zakres  stosowania  specyfikacji
 

 Niniejsza specyfikacja bᆐdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i 
majၐce 
na celu wykonanie wszystkich robót montaៀowych instalacji ogrzewczych przewidzianych w 
projekcie budowy. Obejmujၐ one prace zwiၐzane z dostawa materiaᐠów, wykonawstwem i 
wykoᑀczeniem robót wykonywanych na miejscu.

1.3.  Zakres  robót  objᆐtych  specyfikacjၐ
 
W ramach prac budowlanych przyᐠၐcza gazowego przewiduje siᆐ wykonanie nastᆐpujၐcych 

robót:
- rozebranie nawierzchni asfaltowej, chodnika z pᐠyt chodnikowych i z polbruku
- wykonanie wykopu
- uᐠoៀenie rurociၐgu PE 32
- zasypanie wykopu z zagᆐszczeniem warstwami
- wykonanie nawierzchni asfaltowej
- uᐠoៀenie pᐠyt chodnikowych
- uᐠoៀenie polbruku

Wszystkie inne nie wymienione wyៀej roboty jakie wystᆐpujၐ przy realizacji umowy.
Rozwiၐzania techniczne stanowiၐce podstawᆐ do wykonania tych robót sၐ przedstawione 
w projekcie budowlanym instalacji gazowej.

1.4.  Okreᖰlenia podstawowe
 Okreᖰlenia podstawowe uៀyte w niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi Polskimi 

Normami i Ogólnၐ Specyfikacjၐ Technicznၐ 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczၐce robót
 Ogólne wymagania dotyczၐce zasad prowadzenia robót sၐ zgodne z  ST  „Wymagania 

ogólne". Niniejsza specyfikacja obejmuje caᐠoᖰၰ robót zwiၐzanych z wykonaniem zewnᆐtrznej 
instalacji gazowej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ wykonania tych robót oraz ich zgodnoᖰၰ z umowၐ, 

projektem wykonawczym, pozostaᐠymi SST i poleceniami zarzၐdzajၐcego realizacjၐ umowy. 
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Wprowadzenie jakichkolwiek odstᆐpstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarzၐdzajၐcego realizacjၐ umowy.

1.6.  Dokumentacja,  którၐ  naleៀy  przedstawiၰ  w  trakcie  budowy
 Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcᆐ w trakcie budowy musi byၰ zgodna 

z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczaၰ bᆐdzie nastᆐpujၐce informacje:
1. Harmonogram i kolejnoᖰၰ wykonywania poszczególnych robót 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzၐdzajၐcego realizacjၐ umowy
3. ᖠwiadectwa jakoᖰci przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej czᆐᖰci

 opracowania
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej czᆐᖰci  

 opracowania

2.  MATERIAᐐY

2.1. Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej .

2.2. Wymagania szczegóᐠowe

Materiaᐠami stosowanymi do wykonania prac objᆐtych niniejszၐ specyfikacjၐ sၐ:
Lp. Nazwa Jm
1 acetylen techniczny rozpuszczony kg
2 cegᐠa budowlana peᐠna szt
3 cement portlandzki zwykᐠy 35 kg
4 drut stalowy do spawania kg
5 drut stalowy do spawania ᖰr. 2.5-4 mm kg

6 koᐠnierz ᖰlepy z przylgၐ z blachy stalowej St2S dla ciᖰnieᑀ do 0.6 MPa o 
ᖰr.nom. 50-100 mm szt

7 konstrukcja podwieszeᑀ l=4,0m szt
8 krawᆐdziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm m3
9 ksztaᐠtki PE-stal 32/25 szt
10 kurek dᐠawikowy ៀeliwny koᐠnierzowy ᖰr.57 szt
11 mieszanka asfaltu lanego grysowa t
12 mufa szt
13 piasek m3
14 pospóᐠka - kruszywo nienormowane m3
15 przeciwnakrᆐtki z ៀeliwa ciၐgliwego czarne szt
16 przewód Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 m
17 pustak kablowy dwudzielny dᐠugoᖰci 1500 mm szt

18 rura stalowa typ S instalacyjna ze stali 10BX z koᑀcami gᐠadkimi czarna 
ᖰr.32 m

19 rura z polietylenu twardego o ᖰr 32 mm m
20 rura z polietylenu twardego o ᖰr. 90 mm m
21 rury stalowe izolowane m
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22
rury stalowe typ B,przewodowe ogólnego przeznaczenia o sprawdzonej 
szczelnoᖰci,o zwykᐠej dokᐠadnoᖰci wykonania,z koᑀcami gᐠadkimi,bez 
zabezpieczenia przed korozjၐ,gatunek stali R,R35,R45 o ᖰr.57x4 mm m

23 rury stalowe typ S,przewodowe o ᖰr. 80 mm m
24 skrzynka z blachy stalowej szt
25 sznur konopny krᆐcony czesankowy pojedynczy smoᐠowany kg
26 ᖰruby stalowe dokᐠadne M-20 l=300mm kg
27 taᖰma z polichlorku winylu m
28 tlen techniczny m3
29 trójniki z ៀeliwa ciၐgliwego czarne o ᖰr. 25 mm szt
30 uszczelki azbestowo-kauczukowe z pᐠyt szt
31 woda m3
32 zaprawa m3
33 zawór przelotowy Dn 25 szt

2.2.1 Rury 

 W projekcie przyjᆐto rurociၐg z polietylenu Dn 32 x 3.0 PN 10 z szeregu wymiarowego
( SDR 11 ) .  

Montaៀ rurociၐgu oraz montaៀ ksztaᐠtek i armatury naleៀy wykonaၰ stosujၐc zgrzewanie za 
pomocၐ ksztaᐠtek elektrooporowych. Dla zgrzewów powinien byၰ wypeᐠniony protokóᐠ 
zgrzewania. 
Poᐠၐczenie rur PE z rurami stalowymi za pomocၐ poᐠၐczenia PE/Stal.
Poᐠၐczenia z armaturၐ koᐠnierzowe poprzez poᐠၐczenia PE/Stal.
Elektrozgrzewanie naleៀy prowadziၰ przy temperaturach od – 5oC do + 45o C. Koᑀce rur 
i ksztaᐠtek muszၐ byၰ suche. Minimalny czas chᐠodzenia nie mniej niៀ 1 min/ mm gruboᖰci 
ᖰcianki rury.
Zgrzewanie za pomocၐ urzၐdzeᑀ do zgrzewania producenta ksztaᐠtek. Urzၐdzenia do zgrzewania 
powinny posiadaၰ ᖰwiadectwo kalibracji, nadane przez autoryzowany serwis, odnawiane raz 
w roku.
Na odcinku minimum 1.0 m od budynków zewnᆐtrznၐ instalacjᆐ gazowၐ naleៀy wykonaၰ z rur 

stalowych czarnych bez szwu S PN - EN 10208-1 – L235GA 33,7 x 2,9 - r1 izolowanych 
fabrycznie z izolacjၐ trójwarstwowၐ 3LPE z polietylenu wg DIN 30670. 
Poᐠၐczenie rurociၐgów za pomocၐ spawania elektrycznego ᐠukowego
Zᐠၐcza spawane stalowych rur przewodowych, powinny byၰ wykonywane jako zᐠၐcza 
doczoᐠowe z peᐠnym przetopem
Materiaᐠy dodatkowe do spajania, takie jak spoiwa, topniki i gazy techniczne, powinny byၰ 

dobrane w sposób zapewniajၐcy uzyskanie w zᐠၐczu wᐠasnoᖰci mechanicznych nie niៀszych niៀ 
wᐠasnoᖰci materiaᐠu podstawowego spajanego elementu o niៀszej wytrzymaᐠoᖰci 

2.2.2. Oznakowanie podziemne rurociၐgu 
-taᖰma lokalizacyjna szerokoᖰci 60 mm. Naleៀy uᐠoៀyၰ jၐ wzdᐠuៀ gazociၐgu w odlegᐠoᖰci 5cm 
od ᖰcianki rury.. 

3.  SPRZᆀT

3.1.   Ogólne  wymagania  dotyczၐce  sprzᆐtu
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 Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu robót sၐ zgodne z  ST  „Wymagania ogólne"

3.2.  Sprzᆐt  niezbᆐdny do  wykonania  robót
 Rodzaje sprzᆐtu uៀywanego do robót ziemnych oraz umocnieᑀ wykopów pozostawia siᆐ do 

uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzၐdzajၐcym realizacjၐ umowy.
Rodzaj sprzᆐtu do montaៀu rurociၐgów zgodnie z wymaganiami producentów wybranych rur, 

po uzgodnieniu z zarzၐdzajၐcym realizacjၐ umowy.
Jakikolwiek sprzᆐt, maszyny lub narzᆐdzia nie gwarantujၐce zachowania wymagaᑀ 

jakoᖰciowych robót i przepisów BIOZ zostanၐ przez zarzၐdzajၐcego realizacjၐ umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.  TRANSPORT

4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczၐce  transportu 
 Ogólne wymagania dotyczၐce transportu robót sၐ zgodne z  ST  „Wymagania ogólne". 

4.2  Transport  materiaᐠów
 Rodzaje sprzᆐtu uៀywanego do transportu materiaᐠów pozostawia siᆐ do uznania wykonawcy, 

po uzgodnieniu z zarzၐdzajၐcym realizacjၐ umowy.
Zaᐠadunek, transport i rozᐠadunek materiaᐠów naleៀy przeprowadziၰ zgodnie z przepisami BIOZ, 
przepisami ruchu drogowego i wymaganiami producentów poszczególnych materiaᐠów.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

5.2. Zakres i kolejnoᖰၰ wykonania Robót

5.2.1 Roboty przygotowawcze. 

Ustaliၰ organizacjᆐ robót, miejsce do odkᐠadania i odwoៀenia ziemi rodzimej, uzyskaၰ
zezwolenie na rozpoczᆐcie robót i komisyjnie przyjၐၰ teren pod budowᆐ. 
Przed przystၐpieniem do robót ziemnych powinny zostaၰ zakoᑀczone roboty przygotowawcze, 

zwiၐzane ze zdjᆐciem istniejၐcej nawierzchni. Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i pod-
budowy, a materiaᐠ z rozbiórki odwiezie i zᐠoៀy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem.
Przed przystၐpieniem do wykonywania przyᐠၐcza naleៀy wytyczyၰ i oznaczyၰ trwale w terenie 

trasᆐ sieci. Zabezpieczyၰ wykopy przed zalaniem opadami atmosferycznymi. 

5.2.2 Roboty ziemne 

Wykopy wykonywaၰ rᆐcznie. Wydobyty grunt skᐠadany jest na odkᐠad. Szerokoᖰၰ wykopu 0.8 
m Nadmiar ziemi z wykopu bᆐdzie odwoៀony. Roboty ziemne wykonywaၰ wg PN-B-10736. 

5.2.3 Podᐠoៀe 

Rury ukᐠadaၰ w suchym wykopie. Podsypkᆐ pod rurၐ wykonaၰ z piasku grubego lub 
ᖰredniego 
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o grub. 10 cm. Podᐠoៀe powinno byၰ tak wyprofilowane, aby rura spoczywaᐠa na nim jednၐ
czwartၐ swojej powierzchni. W miejscach zᐠၐczy naleៀy wykonaၰ doᐠki montaៀowe o 
gᐠᆐbokoᖰci do 10 cm, które naleៀy zasypaၰ piaskiem po próbie szczelnoᖰci danego odcinka. 

5.2.4 Ukᐠadanie rur 

Rury ukᐠadaၰ na przygotowanym i utwardzonym podᐠoៀu, z zachowaniem projektowanego 
spadku ᐐၐczenie rur wykonaၰ zgodnie z kartၐ technologicznၐ opracowanၐ przez wykonawcᆐ.
Urzၐdzenie do zgrzewania winno posiadaၰ dopuszczenie do stosowania przy budowie 

gazociၐgów.
Zgrzewanie elementów rurociၐgu z polietylenu moៀe byၰ prowadzone w temperaturach 

otoczenia: 
a) 0÷30°C — przy zgrzewaniu doczoᐠowym, 
b) 0÷45°C — przy zgrzewaniu elektrooporowym. 

Zgrzewanie elementów rurociၐgów z polietylenu w temperaturach powietrza atmosferycznego 
poniៀej 0°C oraz podczas deszczu, mgᐠy i silnego wiatru moៀe byၰ wykonywane pod osᐠonၐ 
eliminujၐcၐ oddziaᐠywanie warunków atmosferycznych. 

Zgrzewanie elektrooporowe naleៀy prowadziၰ przy unieruchomionych koᑀcach zgrzewanych 
elementów. 
Kaៀde zᐠၐcze zgrzewane powinno: 
a) byၰ oznaczone trwaᐠymi znakami zawierajၐcymi numer zᐠၐcza i numer uprawnieᑀ 
zgrzewacza, 
b) posiadaၰ zarejestrowane parametry zgrzewania. 

Podczas montowania poᐠၐczeᑀ koᐠnierzowych polietylen - metal, naleៀy przestrzegaၰ zasad 
okreᖰlonych przez wytwarzajၐcego elementy poᐠၐczenia, w szczególnoᖰci: 
a) wartoᖰci momentu i kolejnoᖰci dokrᆐcania ᖰrub, 
b) zachowania wspóᐠosiowoᖰci ᐠၐczonych elementów. 

5.3.5 Oznakowanie trasy gazociၐgu 

Taᖰmᆐ lokalizacyjnၐ szerokoᖰci 60 mm naleៀy uᐠoៀyၰ wzdᐠuៀ gazociၐgu w odlegᐠoᖰci 5cm od 
ᖰcianki rury, a koᑀce wyprowadziၰ do skrzynki ulicznej uzbrojenia gazociၐgu 

5.3.6. Próba szczelnoᖰci 

Po uᐠoៀeniu przewód naleៀy poddaၰ próbie szczelnoᖰci. Po wykonaniu wstᆐpnej próby 
szczelnoᖰci poᐠၐczeᑀ i armatury naleៀy przeprowadziၰ gᐠównၐ próbᆐ szczelnoᖰci. Próbᆐ
przeprowadziၰ zgodnie z wymogami normy PN-92/M-34503.

5.3.7 Zasypanie wykopów i ich zagᆐszczenie 

Zasypka rurociၐgu w wykopie skᐠada siᆐ z dwóch warstw: 
-warstwy ochronnej rury o wysokoᖰci 20 cm ponad wierzch rury. 
-warstwy do powierzchni terenu.
Na warstwᆐ ochronnၐ naleៀy stosowaၰ piasek sypki drobnoziarnisty wg PN-74/B-02480. 

Warstwa ta musi byၰ starannie ubita po obu stronach przewodu. Wskaហnik zagᆐszczenia 
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obsypki 95 % . Zagᆐszczenie ubijakiem rᆐcznym po obu stronach przewodu wykonaၰwgPN-
68/B-06050. Zasypka wykopu powyៀej warstwy ochronnej dokonywana jest gruntem rodzimym 
bez grud i kamieni, z zagᆐszczeniem.

6.   KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci

Ogólne wymagania dotyczၐce kontroli jakoᖰci Robót robót sၐ zgodne z  ST  „Wymagania ogólne".

6.2. Zakres kontroli

6.2.1. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania przyᐠၐcza gazowego polega na sprawdzeniu zgodnoᖰci budowy z 
projektem.
Naleៀy sprawdziၰ:
- wytyczenie osi przewodu
- szerokoᖰၰ wykopu
- gᐠᆐbokoᖰၰ uᐠoៀenia
- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie
- rodzaj podᐠoៀa
- rodzaj rur i ksztaᐠtek
- skᐠadowanie rur i ksztaᐠtek
- uᐠoៀenie przewodu
- zagᆐszczenie obsypki przewodu

6.2.2 Badania przy odbiorze

Rurociၐg po wytworzeniu, powinien byၰ poddany badaniom odbiorczym obejmujၐcym: 

a) badanie zgodnoᖰci wytworzenia z dokumentacjၐ technicznၐ 
b) próby ciᖰnieniowe wytrzymaᐠoᖰci i szczelnoᖰci, 

6.2.3. Zbadaniu prawidᐠowoᖰci wykonania poᐠၐczeᑀ zgrzewanych
 

Badanie poᐠၐczeᑀ zgrzewanych polega na stwierdzeniu:
- wystᆐpowania prᆐcików ( nadmiarowych ) w elektroksztaᐠtce
- wyraហnych ᖰladów usuniᆐcia warstwy materiaᐠu na caᐠych ich obwodach
- braku widocznych wycieków stopionego polietylenu na koᑀcach elektroksztaᐠtki
- widocznego defektu niewspóᐠosiowoᖰci ᐠၐczonych elementów.
Poᐠၐczenia wybrane losowa lub w przypadkach wၐtpliwych na ៀyczenie inwestora mogၐ zostaၰ 

poddane badaniom nieniszczၐcym

6.2.4. Przeprowadzenie prób szczelnoᖰci

6.2.4.1 Badania wstᆐpne szczelnoᖰci rurociၐgów
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 Po kontroli poᐠၐczeᑀ i odbiorze prac zgrzewalniczych przeprowadza siᆐ wstᆐpne badania 
szczelnoᖰci przed opuszczeniem gazociၐgu do wykopu. Badania wstᆐpne naleៀy przeprowadziၰ 
przy uៀyciu powietrza lub gazu obojᆐtnego o ciᖰnieniu 0,1 MPa. Czas trwania próby 
min. 1 godz. Kaៀde poᐠၐczenie powinno podlegaၰ badaniu za pomocၐ roztworów o duៀych 
napiᆐciach powierzchniowych 
( np. wodnego roztworu mydᐠa ). Ujawnione nieszczelnoᖰci naleៀy usunၐၰ, a poᐠၐczenia 
ponownie zbadaၰ. 

6.2.4.2. Czyszczenie gazociၐgu
 
 Czyszczenie wnᆐtrza podziemnych rurociၐgów naleៀy wykonaၰ po uᐠoៀeniu w wykopie i 

zasypaniu ale przed montaៀem armatury.
W celu oczyszczenia gazociၐg naleៀy przedmuchaၰ strumieniem powietrza o ciᖰnieniu 0,1 MPa.

6.2.4.3. Próba szczelnoᖰci.

Przeprowadzenie próby ciᖰnieniowej powinno byၰ dokumentowane w sposób okreᖰlony w 
Polskich Normach. Dokumentacja przeprowadzonych prób ciᖰnieniowych powinna byၰ 
przechowywana przez eksploatujၐcego przez caᐠy czas eksploatacji rurociၐgu i okazywana na 
ៀၐdanie organu wᐠaᖰciwej jednostki dozoru technicznego. 

Próby ciᖰnieniowe rurociၐgów mogၐ byၰ przeprowadzone po uprzednim powiadomieniu organu
wᐠaᖰciwej jednostki dozoru technicznego o gotowoᖰci do ich przeprowadzenia oraz po 
przedᐠoៀeniu uzgodnionych warunków i harmonogramu ich przebiegu. 

Próbᆐ szczelnoᖰci naleៀy przeprowadziၰ zgodnie z PN-92/M-34503 powietrzem lub gazem 
obojᆐtnym na ciᖰnienie 0,75 MPa. Czas badania szczelnoᖰci min 24 godziny.

Podczas przeprowadzania próby, naleៀy uwzglᆐdniaၰ zmiany ciᖰnienia atmosferycznego i 
temperatury otoczenia. Zmiany temperatur powinny byၰ rejestrowane przyrzၐdem o minimalnej 
podziaᐠce odczytu wynoszၐcej 1o C. 
Rurociၐgi z tworzyw sztucznych oraz ich elementy, powinny byၰ poddawane próbie 
ciᖰnieniowej szczelnoᖰci po caᐠkowitym wystudzeniu zᐠၐczy.
Rurociၐg naleៀy uznaၰ za szczelny, jeៀeli po zakoᑀczeniu próby nie stwierdzi siᆐ ៀadnych 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót naleៀy dokonaၰ po wykonaniu sieci gazowej z uwzglᆐdnieniem zmian 
wprowadzonych do dokumentacji technicznej i akceptowanych przez Inwestora. Jednostkၐ
obmiarowၐ jest jeden metr wykonanego i odebranego przewodu i uwzglᆐdnia niៀej wymienione 
elementy skᐠadowe obmierzone wg innych jednostek: 
-ksztaᐠtki w szt 
-wykopy i zasypki -m3 
-taᖰma znacznikowa -m 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiory techniczne czᆐᖰciowe 
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Ustalenie odcinków robót przeznaczonych do odbioru czᆐᖰciowego wynika z umiejscowienia
przewodu, jego uzbrojenia i wzglᆐdów techniczno-ekonomicznych ( roboty zanikajၐce ). Odbiór 
czᆐᖰciowy przeprowadza siᆐ jak odbiór koᑀcowy, jednak bez oceny prawidᐠowoᖰci dziaᐠania 
caᐠej sieci. Po dokonaniu odbioru sporzၐdza siᆐ protokóᐠ z podpisami czᐠonków komisji i 
wyszczególnieniem zauwaៀonych usterek. 

8.2 Odbiór koᑀcowy 

Po wykonaniu wszystkich prac naleៀy dokonaၰ komisyjnego odbioru koᑀcowego. W skᐠad 
komisji wchodzi przedstawiciel wykonawcy, inwestora i uៀytkownika. Przy odbiorze koᑀcowym 
naleៀy przedstawiၰ komisji wszystkie dokumenty oraz protokoᐠy prób, badaᑀ i odbiorów 
czᆐᖰciowych. 

Badania przy odbiorze koᑀcowym polegajၐ na:

- zbadaniu zgodnoᖰci dokumentacji technicznej za stanem faktycznym i inwentaryzacjၐ 
geodezyjnၐ
- zbadania zgodnoᖰci protokóᐠu odbioru wynikow badania stopnia zagᆐszczenia gruntu zasypki  
 wykopu.

- zbadanie protokóᐠów prób szczelnoᖰci
- zbadanie protokóᐠów zgrzewów

Wyniki badaᑀ powinny byၰ wpisane do dziennika budowy, który razem z:
a) protokóᐠami odbiorów technicznych czᆐᖰciowych przewodów przyᐠၐcza
b) projektem powykonawczym
c) wynikami stopnia zagᆐszczenia zasypki wykopu
d) inwentaryzacjၐ geodezyjnၐ
e) protokólami badania szczelnoᖰci
f) protokólami z oczyszczenia przewodów
g) protokólami kontroli zgrzewów
h) protokólem odbioru uruchimienia przyᐠၐcza 

naleៀy przekazaၰ inwestorowi  wraz z wykonanym przyᐠaczem

9. PRZEPISY ZWI၀ZANE 

PN-B-10736 -Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociၐgowych
 i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane -Okreᖰlenia, symbole, podziaᐠ i opis gruntów. 
PN-EN 10208-1 - Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych 
PN-EN 10208-1 - Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych 
PN-91/M-34501 -Skrzyៀowania z uzbrojeniem podziemnym 
PN-91/M-34503 –Próby rurociၐgów 
- Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadaၰ sieci gazowe. ( Dz.U. Nr 97 ) 
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