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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 

I. Ogólna Specyfikacja Techniczna nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

 budowlanych 
 CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 

 CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

 

 

II. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr 1 – Instalacja c.o., gazowa zewnętrzna na gaz płynny, gazowa 

wewnętrzna  
 CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 

 CPV: 45333000-0 – Roboty instalacyjne gazowe 
CPV: 45231220-3 – Roboty budowlane w zakresie gazociągów 
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 - WYMAGANIA OGÓLNE 

 DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 

 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są ogólne wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją: „Budowa instalacji gazowej, c.o. oraz zbiornika na gaz 

przy świetlicy wiejskiej”, znajdującej się na działce nr 234/1, 234/3, w obrębie Okalewko, gminie Świedziebnia, 

w powiecie brodnickim, woj. kujawsko-pomorskim. 

 

1.2. Zakres stosowania OST. 

 

 Niniejsza specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specy-

fikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymie-

nionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych OST. 

 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szcze-

gółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

1.4.1. Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wy-

dzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek 

o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 

konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkal-

nych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% 

powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfi-

kacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i pod-

ziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 

budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkową. 

1.4.5. Obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 

inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 

uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
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1.4.8. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowla-

nych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia 

wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.  

1.4.11. Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi 

z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 

1.4.12. Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineral-

nego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i do¬mie-szek chemicz-

nych. 

1.4.13. Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem bu-

dowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urzą-

dzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.14. Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.15. Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.16. Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmia-

nami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.17. Terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Mini-

strowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicz-

nych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.18. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.19. Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wza-

jemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20. Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przezna-

czoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunię-

cia po ich zakończeniu. 

1.4.21. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okolicz-

ności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.22. Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robota-

mi i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 

za prowadzoną budowę. 

1.4.23. Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 

340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.24. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i prak-

tykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na bu-

dowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 

robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz  ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i polece-

niami Inżyniera/Kierownika projektu. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

 

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punk-

tów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekto-

wej i dwa komplety SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

 

  Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem poda-

nym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- Zamawiającego: wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 

 dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

- Wykonawcy: wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny 

kontraktowej. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

 

 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązują-

ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wy-

kryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów bu-

dowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projekto-

wą lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogro-

dzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu bu-

dowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochro-

ny środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
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terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynika-

jących ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od do-

puszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 

miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą b rak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań techno logicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wyko-

nawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie grun-

tu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie po-

wiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warun-

kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitar-

nych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru /Kierownika projektu. 

 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów prawnych. 

 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kon-

traktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą 

się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewnia-

jące równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich spraw-

dzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

 Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone przez Inspektora nadzoru projektu do zatwierdzenia. 

 

1.5.14. Wykopaliska. 

 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiające-

go. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego polece-

niami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 

Inspektora nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonywa-

nia robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
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2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/Kierownikowi projektu szczegółowe informacje doty-

czące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumen-

towania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając 

aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwią-

zane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 

stanowią inaczej. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT. 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  
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Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określo-

nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowa-

nia. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wyko-

nywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcep-

tację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmienia-

ny bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT. 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-

rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumen-

tacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowe-

go w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, pro-

jektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elemen-

tów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru 

dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyzna-

czonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji pono-

si Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją pro-

jektową, SST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” Jerzy Kujawski 
ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława, tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl 

10  

 

a) Część ogólną opisującą : 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laborato-

rium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wycią-

ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaże-

niem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, le-

piszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdza-

nie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania po-

szczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materia łów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wyko-

nanie robót zgodnie z umową. 

 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 

ich inspekcji. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnię-

ciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, In-

spektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpo-

wiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonaw-

ca. 

 

6.3. Pobieranie próbek. 
 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie In-

spektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wąt-

pliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 

z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia uste-

rek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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6.4. Badania i pomiary. 

 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi-

śmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań. 

 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym  w programie zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

 Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją pro-

jektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

 

 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami tech-

nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i in-

formacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA. 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przy-

padku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 

pkt. 1 i które spełniają wymogi SST, 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA 

- w przypadku użycia wyrobów zagranicznych, nie wprowadzonych na polski rynek i które nie posiadają 

w/w dokumentów, dopuszcza się ich stosowanie pod warunkiem spełniania przez nie kryteriów tech-

nicznych określonych Normami Europejskimi lub posiadania przez nie certyfikatów i deklaracji obo-

wiązujących w UE.  

 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostar-

czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy. 

 

(1) Dziennik budowy. 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za pro-

wadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpie-

czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapi-

su, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą tech-

niką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru /Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogra-

mów 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 nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wyma-

ganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone przez Inspek-

tora nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-

czeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

(2) Książka obmiarów. 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 

wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne. 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy. 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy. 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedsta-

wiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor nadzoru projektu o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisa-

ne do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 

nadzoru. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 

tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  Wszyst-

kie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 

 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 

przez Inspektora nadzoru. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jedno-

znaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umiesz-

czonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy. 

 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektora nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót. 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.  

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót po-

prawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma więk-

szego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamien-

ne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energe-

tycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

9.1. Ustalenia ogólne. 

 

 Podstawą płatności będą faktury wystawiane Inwestorowi przez Wykonawcę. Szczegółowe zasady rozlicze-

nia wykonania robót będą ustalone w Umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek-

towej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru  i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty/dzierżawy terenu, 

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, ba-

rier i świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i -

rozbiórki oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

108 poz. 953), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 – INSTALACJA C.O., 

GAZOWA ZEWNĘTRZNA NA GAZ PŁYNNY, GAZOWA WEWNĘTRZNA 
 

1. WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot SST. 
 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych branży sanitarnej, związanych z inwestycją: „Budowa instalacji gazowej, c.o. oraz zbiornika na 

gaz przy świetlicy wiejskiej”, znajdującej się na działce nr 234/1, 234/3, w obrębie Okalewko, gminie Świe-

dziebnia, w powiecie brodnickim, woj. kujawsko-pomorskim. 

 

1.2.  Zakres robót objętych SST. 

 

 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robot związanych z : 

- wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan, składającej się z nadziemnego zbiornika z 

osprzętem, podziemnego przyłącza gazowego oraz skrzynki gazowej na ścianie budynku, 

- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej od kurka głównego do kotła i kuchenki gazowej, 

- wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. składającej się z kotła z fabrycznym osprzętem, rurociągów c.o. z 

armaturą i grzejników, 

 

1.3.  Określenia podstawowe. 

 

1.3.1.  Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja przewodów zasilających i powrotnych stanowiąca 

część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej do grzejników 

zainstalowanych w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 

1.3.2.  Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa - instalacja ogrzewania wodnego, w której czynni-

kiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczającej 100°C.  

1.3.3.  Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego - instalacja, której przestrzeń wodna nie ma swo-

bodnego połączenia z atmosferą. 

1.3.4.  Instalacja gazowa – układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, spełniający określone wymagania 

szczelności, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z urządzeniami do pomiaru zużytego gazu, 

armaturą i innym wyposażeniem oraz urządzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urządzeń 

przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanałów spalinowych w budynku. 

1.3.5.  Czynnik grzejny - woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających tempe-

raturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 

1.3.6.  Woda instalacyjna - woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania. 

1.3.7.  Źródło ciepła - kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy). Zespół urządzeń, w których, 

dzięki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się 

w odrębnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego części. W skład zespołu wchodzą także urządzenia 

do pomiaru i regulacji parametrów czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urządzenia zabezpiecza-

jące proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego. 

1.3.8. Kotłownia wodna - kotłownia, w której otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest woda. 

1.3.9.  Urządzenia zabezpieczające - urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania wodnego przed prze-

kroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. 

1.3.10.  Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą przestrzeń 

wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury w in-

stalacji ogrzewania wodnego. 

1.3.11. Urządzenia stabilizujące - urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach ogrzewań wodnych w 

określonych granicach. 

1.3.12. Urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w 

ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 

1.3.13. Urządzenia alarmowe - urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optycznoakustyczny osiągnięcie 

parametrów granicznych (dopuszczalnych). 

1.3.14. Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia 

czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości insta-

lacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

1.3.15. Ciśnienie próbne instalacji - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym 

dokonywane jest badanie jej szczelności. 
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1.3.16. Ciśnienie dopuszczalne - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie 

może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 

1.3.17. Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumen-

tacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej 

punkcie, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budyn-

ków (wg PN-82/B-02403). 

1.3.18. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1. 

1.3.19.Pozostałe_określenia: 

– DN - średnica nominalna, podawana w mm, 

– PN - ciśnienie nominalne. 

– PE – HD polietylen wysokiej gęstości, 

– g – grubość nominalna ścianki rury podawana w mm, 

 

 

2. MATERIAŁY. 

 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązują-

cymi normami, powinny posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację 

Inspektora nadzoru. Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i 

przydatność do robót. Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umoż-

liwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 

Projekt  opiera się na konkretnych rozwiązaniach technicznych. Zastosowanie urządzeń równoważnych lub 

zamiennych skutkować będzie koniecznością wykonania ponownych obliczeń części technologicznej stacji, 

dołączeniem wymaganych prawem budowlanym atestów oraz DTR urządzeń zamiennych, a także zgody autora 

dokumentacji projektowej na zamianę urządzeń. 

 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

2.2.  Instalacja c.o. 

 

Podstawowym źródłem ciepła dla instalacji został kocioł gazowa na gaz płynny. Ze względu na brak ko-

nieczności przygotowania ciepłej wody użytkowej przyjęto kocioł jednofunkcyjny o mocy 24 kW z zamkniętą 

komorą spalania. Zamontowany kocioł posiada pompę obiegową, naczynie wzbiorcze, armaturę i osprzęt. Od-

prowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza będzie się odbywać przewodem koncentrycznym zainstalowa-

nym w przewodzie spalinowym pionu kominowego budynku, który należy dobrać wg DTR zainstalowanego 

typu kotła. 

Kocioł zlokalizowano w salce strażaków na poziomie parteru w części OSP. 

 

W budynkach przewidziano projektowane obiegi grzewcze c.o.. 

Parametry temperaturowe tz/tp = 70/50 oC. 

 

 

        Parametry instalacji: 

       - obliczeniowa temperatura instalacji                   70/50 °C (grzejniki), 

       - strefa klimatyczna III                                          temperatura zewnętrzna:   -20 oC, 

       - zabezpieczenie instalacji:                                    naczynie wzbiorcze przeponowe 

       - działanie ogrzewania:                                          bez przerwy – wg nastaw programatora 

                                                                                      regulacja pogodowa 

       - pompy obiegowe                                                 płynna regulacja obrotów 

 

Czynnikiem grzewczym będzie typowy glikol propylenowy stosowany do instalacji c.o., chroniący przed 

zamarznięciem instalacji w okresie zimowym, kiedy instalacja nie będzie eksploatowana. 

Instalacja c.o. prowadzona będzie po ścianach i pod stropem budynku. Instalację należy wykonać z rur mie-

dzianych, łączonych poprzez lutowanie. Przewody należy izolować ciepłochronnie za pomocą otulin z pianki 

PUR z płaszczem PVC. Przejścia przez przegrody budowlane  należy wykonać w tulejach PE, a przestrzeń po-
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między rurą przewodową, a rurą ochronną należy wypełnić masą uszczelniającą ogniochronną do przejść insta-

lacyjnych.   

         

Jako elementy grzejne stosować grzejniki płytowe, stalowe z bocznym (lub dolnym) zasileniem z zaworami 

odcinającymi (np. VOGEL&NOOT typu K) Grzejniki zasilane od dołu powinny posiadać fabrycznie za-

montowane wkładki termostatyczne z nastawą wstępną. Maksymalna temperatura zasilania grzejnika wynosi 

110 ˚C, ciśnienie próbne 13 bar. Do regulacji grzejników zasilanych z boku należy zastosować zawory termosta-

tyczne z nastawą wstępną. Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie poprzez odpowietrzniki boczne przy 

grzejnikach.. Rozmieszczenie grzejników i ich wielkość oraz sposób prowadzenia przewodów i ich średnice 

pokazano na rysunkach. Główne odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie poprzez zbiornik odpowietrzający 

o pojemności 1,0 l, wyposażony w odpowietrznik automatyczny, zamontowany w główny przewodzie przy ko-

tle. 

 Należy zdemontować istniejący system ogrzewania budynku świetlicy. 

 

Dla instalacji c.o. jako armaturę odcinająca i regulującą należy stosować: 

- zawory zwrotne przelotowe mosiężne, 

- zawory termostatyczne z nastawą wstępną, 

- zawory odpowietrzające automatyczne, 

- zawory odcinające przy grzejnikach 

 

Używane średnice rur miedzianych do instalacji c.o. to : 

- Ø18x1,0 

- Ø28x1,5 

 

2.3.  Instalacja gazowa wewnętrzna. 

 

Od szafki gazowej z kurkiem głównym do kotła oraz od kotła do kuchenki gazowej należy wykonać instala-

cję z rur stalowych, czarnych, Ø 15 ÷ Ø 20 mm bez szwu, w tulejach ochronnych (przejścia przez ściany). Przej-

ścia uszczelnić masą plastyczną ogniochronną do przejść instalacyjnych. Instalację po wykonaniu próby szczel-

ności zabezpieczyć antykorozyjnie, np. farbą „Kompleksor” oraz dwukrotnie pomalować farbą chlorokauczu-

kową w kolorze żółtym. Niezbędne połączenia gwintowane uszczelnić taśmą teflonową atestowaną dla gazu 

„propan”. Jako zawory odcinające stosować zawory kulowe gazowe.  

Właściwości rur ze stali węglowej bez szwu zgodne z warunkami podanymi w polskiej normie lub aprobacie 

technicznej ( wg normy PN-EN 10216-1).   

 

2.4.  Instalacja gazowa wewnętrzna. 

 

Kocioł gazowy z komorą zamkniętą jednofunkcyjny o mocy 24kW. Kocioł wyposażony w naczynie przepo-

nowe, pompę obiegową, termostat pomieszczeniowy i osprzęt dodatkowy, co stanowi komplet gotowy do insta-

lacji i uruchomienia.  

 

2.5.  Zbiornik na gaz płynny. 

 

Zbiornik na gaz płynny jest stalowym walczakiem ciśnieniowym wykonanym według projektu konstrukcyj-

nego zatwierdzonego przez UDT. Ciśnienie obliczeniowe wynosi 2,05 MPa, temperatura obliczeniowa -

20÷40°C. Ciśnienie robocze jest funkcją temperatury i zawiera się w przedziale 0,1÷0,8 MPa. Zbiornik pokryty 

jest powłoką antykorozyjną w kolorze białym odbijającym promienie słoneczne.  Wyposażony jest w następują-

cą armaturę: 

a) zawory bezpieczeństwa obliczono na warunki pożarowe (wg dok. Koncesyjnej zbiornika UDT) 

b) poziomowskaz z niezależnym wskaźnikiem maksymalnego dopuszczalnego napełnienia fig.550300 

c) samoczynnie działające zawory zabezpieczające wypływ gazu w wypadku awarii (zawory zwrotne lub nad-

miarowe) na króćcach  fazy ciekłej z wyjątkiem odwodnienia (wg dok. Zbiornika) 

d) manometr tarczowy zakres 0÷2,5 MPa 

e) zawór wlewowy typ 5150 fig.255150 

f) zawór awaryjnego poboru fazy ciekłej typ 5200 fig.255200  

g) zawór poboru fazy gazowej typ 5160 fig. 255160 

h) kurek sferyczny poboru fazy ciekłej 1/4 obrotu (z wyjątkiem zbiornika 2700 l). 

Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczające jej stosowanie w instalacjach 

gazu płynnego propanowego. Każdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez 

Inspektora Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami poddawany jest okresowej rewizji 
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wewnętrznej, oględzinom zewnętrznym,  a tak-że przeprowadzane są badania zaworu bezpieczeństwa. Prace te 

winny być prowadzone pod nadzorem Inspektora UDT i maja na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeń-

stwa instalacji. 

 

2.6.  Posadowienie zbiornika. 

 

Zbiornik należy posadowić na płycie żelbetowej o wymiarach 1,6 x 3,0 x 0,25 m.  Płyta zostanie wykonana z 

betonu C16/20 (B-20).Należy wykonać zbrojenie krzyżowe płyty „górą  i dołem” z prętów Ø10 mm ze stali A-

1(St3SX) w rozstawie co 30 cm. 

Jako podłoże pod płytę należy wykonać warstwę o grubości 25 cm ze żwiru 2-8 mm. 

Płytę fundamentową zbiornika pokazano na rys. nr 8. 

 

2.7.  Przyłącze gazowe. 

 

Roboty ziemne. 

Wykop pod przyłącze gazowe winien mieć głębokość 0,8 m i szerokość minimum 0,25 m, dno wykopu po-

winno być dokładnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych części stałych. Pod gazociąg winna być doko-

nana podsypka z piasku min. 5 cm, a nad gazociąg nadsypka z piasku 10 cm. Po oczyszczeniu i wyrównaniu dna 

wykopu, dokonaniu podsypki, ułożeniu gazociągu należy dokonać nadsypki z piasku zaczynając obsypywać 

boki rury, a następnie częściowo zasypać wykop pozbawionym kamieni i korzeni gruntem rodzimym do wyso-

kości 30-40 cm nad gazociągiem, zagęszczając go warstwami o grubości nie przekraczającej 0,15 m i ułożyć 

żółtą folie ostrzegawczą o szerokości 0,1-0,2 m, a następnie zasypać wykop do końca zagęszczając warstwami 

grunt. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe zagęszczenie gruntu wokół miejsc występowania połą-

czeń rur. Przy wykonywaniu robót ziemnych należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie terenu, którego nie 

zaznaczono na mapie (odprowadzenie ścieków z budynku). 

 

Minimalne przykrycie gazociągów z PE powinno wynosić: 

- 0,8 m dla terenów zurbanizowanych, 

- 1 m pod gruntami ornymi i drogami. 

 

Montaż przyłącza polietylenowego. 

Projektuje się przyłącze z rur polietylenowych PE-HD Ø25 mm SDR11 do gazu, łączonych metodą zgrze-

wania elektrofuzyjnego za pomocą typowych elektro kształtek PE o napięciu roboczym 24V lub 39,5V. Zmiana 

kierunku trasy jest dopuszczalna również przy wykorzystaniu elastyczności rur PE stosując promienia gięcia, 

których minimalne wartości podano w poniższej tabeli: 

              

Temperatura otocz. °C +20 +10 0 

Minimalny promień gięcia  20 x d 35 x d 50 x d 

        

Przyłącze ułożone w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku zbiorników gazu. Ze względu na 

dość dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w wykopie z uwzględnieniem kompensacji 

wydłużeń cieplnych. Podejścia przyłącza do budynku   i instalacji zbiornikowej należy zrealizować w łuku osło-

nowym duraluminiowym ø 36 mm izolowanym na całej długości taśmą PE. Zarówno rura osłonowa, jak i rura 

przewodowa powinna być umocowana w  sposób trwały do szafki gazowej, wspornika na zbiorniku. Połączenia 

przyłącza z instalacją domową i zbiornikową należy wykonać za pomocą kształtki adaptacyjnej PE - stal typ A. 

Przestrzeń między łukiem osłonowym, a kształtką należy wypełnić silikonem.  

Instalacja domowa musi być wyposażona w kurek główny – statyczny, umieszczony w typowej szafce gazowej z 

blachy. Szafkę należy zlokalizować na zewnętrznej ścianie budynku w odl. 0,5 m od otworów budowlanych. W 

szafce ponadto należy zamontować reduktor 2-go stopnia np. CALOR typ 1200P o stopniu redukcji ciśnienia 

37÷50 kPa. Rysunek typowego profilu przyłącza załączono do niniejszego opracowania. 

 

Rurociągi i armatura. 

Rurociągi wysokiego i średniego ciśnienia w części naziemnej należy wykonać z rur stalowych bez szwu kl. 

R lub R35, łączonych przez spawanie lub warunkowo o połączeniach gwintowanych. Dopuszcza się stosowanie 

wyłącznie kształtek OMSA oraz jako uszczelnienia taśmy teflonowej do gazu. 

Redukcję 1-go stopnia przeprowadza się na przewodzie zbiorowym, łącznie dla wszystkich zamontowanych 

zbiorników. Zastosowano reduktor CALOR typ 315A o stopniu redukcji 0,1÷0,075MPa. Przed reduktorami 
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należy zamontować zawory odcinające-sferyczne 1/4 obr. posiadające atesty na gaz płynny propanowy na ci-

śnienie min. 2,5 MPa, a za reduktorami na ciśn. 0,6 MPa.  

 

Próby szczelności i warunki odbioru. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania dostawcy gazu o terminie 

rozpoczęcia prac i ustalenia terminu próby szczelności i odbioru technicznego wybudowanej instalacji zbiorni-

kowej. 

Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o kryteria ujęte w normie PN-90/M-34593, ciśnienie 

próbne 0,6 MPa, medium próbne – gaz obojętny, czas trwania próby 1 godzina – dla pojedynczych przyłączy, 24 

godziny dla pozostałych instalacji, niedopuszczalny jest żaden spadek ciśnienia. Zabrania się przeprowadzania 

wodnych prób szczelności rurociągów fazy gazowej. 

Diagramy i protokoły z przeprowadzonych prób szczelności stanowią część dokumentacji powykonawczej. W 

czasie odbioru technicznego instalacji zbiornikowej należy skontrolować: 

- zdolność wykonania instalacji z projektem technicznym, obowiązującymi przepisami         i normami oraz 

zleceniami dostawcy gazu i zapisami w dzienniku w Dzienniku Budowy 

- prawidłowość montażu i działania zamontowanej armatury 

- atesty i świadectwa jakości wszystkich zamontowanych urządzeń i materiałów 

- protokoły przeprowadzonych prób szczelności i aprobaty nagazowania instalacji 

- zgodność tyczenia i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z uzgodnieniem ZUD (potwierdzenie wy-

dane przez uprawnione służby geodezyjne) 

- uprawnienia osób funkcyjnych na budowie oraz dokumentację formalno-prawną budowy.      

 

Wytyczne posadowienia gazociągu PE w stosunku do pozostałych elementów infrastruktury technicznej. 

Odległości podstawowe gazociągów z PE od obrysów niektórych obiektów terenowych określono w tabeli 

(nie dotyczą one skrzyżowań). Odległości podstawowe od obrysów obiektów winny być zachowane przy jedno-

czesnym spełnieniu warunków minimalnej odległości „w planie” tzn. rzucie poziomym gazociągu i obiektu. 

Odległości podstawowe i odległości „w planie” mogą być zmniejszone przez zastosowanie rury ochronnej lub 

osłonowej. Przy czym przy zmniejszaniu odległości podstawowej od kanałów sieci cieplnych należy na całej 

długości rury ochronnej zastosować izolację termiczną.  

Końce rury ochronnej lub osłonowej winny być wyprowadzone poza obiekt terenowy na odległość równą 

odległości podstawowej. 

Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi i obiektami inżynieryjnymi, wykonać zgodnie  z PN-91/M-34501, 

ponadto należy przestrzegać rygorów zawartych w: 

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II -Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. 

- Wytycznych realizacji sieci gazowych PE -  wersja 2.   

 

 

4. TRANSPORT. 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

4.2.  Transport rur. 

 

Przewóz rur powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, 

które posiadają wsporniki boczne o max rozstawie 2 m. Jeżeli przewożone rury są luźne, to przy ich układaniu w 

stosy na samochodzie obowiązują te same zasady jak przy składowaniu ale wysokość stosu nie może przekro-

czyć 1m. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  

 Rury podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem metalowymi częściami środków 

transportu np. śruby, łańcuchy itp. Przewóz i prace przeładunkowe powinny się odbywać w temp. +5 ÷ 30˚C. 

 W trakcie rozładunku przy użyciu żurawi należy stosować liny miękkie np. nylonowe. Nie wolno stosować 

metalowych lin i łańcuchów. Rury w oryginalnych zapakowanych wiązkach należy rozładowywać z zastosowa-

niem wózków widłowych. 
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4.3.  Transport pozostałych materiałów. 

 

 Pozostałe materiały jak urządzenia, armatura, kształtki, materiały izolacyjne i pomocnicze powinny być 

transportowane w oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz powinny być przewo-

żone zgodnie z zaleceniami producenta. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanie-

czyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5.  SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 

 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów. 
 

 Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

5.2.  Składowanie rurociągów. 

 

 Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący ich 

zabezpieczenie przed uszkodzeniami opadami atmosferycznymi oraz spełnienie wymogów bhp. 

 Rury można składować w wiązkach lub luzem, a rury o średnicy poniżej 30 mm tylko w wiązkach . Orygi-

nalnie zapakowane wiązki rur można składować na po 3 jedna na drugiej do wysokości max 3 m, przy czym 

ramki wiązek powinny spoczywać na sobie. Luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na 

równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości min 10 cm, grubości min 2,5 cm i rozstawie co 1-2 

m. Stosy z boku powinny być zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. 

Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych śred-

nicach należy składować oddzielnie, zabezpieczając końcówki rur kapturkami ochronnymi. Nie można dopuścić 

do zrzucania rur oraz zabronione jest ciągnięcie wiązek lub pojedynczych rur. Elementy uszczelniające należy 

starannie chronić przed światłem i składować w suchym chłodnym miejscu. 

 Uszkodzone rury nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy. 

 Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach przy niskiej temperaturze zewnętrznej. 

 

5.3.  Składowanie urządzeń, armatury i innych materiałów. 

 

 Urządzenia i armatura powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z zaleceniami pro-

ducentów oraz powinny być przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosfe-

rycznymi i czynnikami powodującymi korozję i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi (z normą 

PN-EN 12570:2002). 

 Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki odtłuszczające, farby i inne) powinny być składo-

wane w sposób uporządkowany w zamkniętych pomieszczeniach zabezpieczone przed wpływami atmosferycz-

nymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały łatwopalne takie jak farby, rozpuszczalniki i kleje należy je 

przechowywać z zachowaniem szczególnej ostrożności w zakresie ochrony ppoż. 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

6.  WYKONANIE ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymaga-

nia ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

6.2.  Roboty demontażowe i rozbiórkowe. 
 

 Roboty demontażowe i rozbiórkowe obejmują: 

1) Demontaż istniejącego pieca kaflowego oraz kozy. 

2) Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki. 

- doniesienie złomu powstałego w trakcie rozbiórki, 

- załadowanie na samochód skrzyniowy, 
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- wywiezienie we wskazane miejsce, 

- rozładowanie samochodu. 

3) Wywóz gruzu: 

- załadowanie gruzu na środki transportowe, 

- wywiezienie we wskazane miejsce, 

- wyładowanie ze środków transportowych. 

 

6.3.  Montaż rurociągów. 
 

Przewody należy prowadzić po ścianie. Rury powinny być mocowane zakotwione i przymocowane tak, aby 

siły powstające wskutek przyrostu temperatury były przeniesione przez punkt stały na konstrukcję budynku. 

Maksymalny dopuszczalny rozstaw między punktami stałymi wynosi 6 m. Punkty przesuwne instalacji należy 

wykonywać w odległości od 1,0 do 1,5 m. 

 Rurociągi wykonywane poprzez spawanie należy wykonać wg poniższych zasad: 

1) Przed rozpoczęciem spawania wykonawca powinien opracować i uzgodnić niezbędne procedury spawania 

oraz specyfikacje procedur spawania jak w PN-EN ISO 15610:2006 W trakcie prowadzenia robót 

spawalniczych należy postępować zgodnie z zatwierdzonym projektem i procedurami spawania. 

2) Spawanie rur przewodowych wykonywać będzie wykonawca mający odpowiednie możliwości  

technologiczne, dysponujący uprawnionymi spawaczami (zgodnie z PN-EN ISO 9606-1:2014-02), nadzorem 

spawalniczym oraz możliwościami kontroli procesu spawania. Sprzęt spawalniczy powinien zapewnić moż-

liwość spawania rur przewodowych zgodnie z dokumentacją, być bezpieczny i mieć ważne dopuszczenia do 

pracy. Wykonawca powinien zapewnić, że podczas montażu rurociągów utrzymany zostanie system zapew-

nienia jakości zgodnie z PN-EN ISO 3834-3:2006. Wymaga się aby spawacze przewidziani do realizacji za-

mówienia posiadali uprawnienia do wykonywania spoin odbiorowych w co najmniej III klasie. Wykonawca 

będzie zobowiązany do przedłożenia takich uprawnień Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykony-

wania prac spawalniczych. 

3) Spawanie stalowych rur przewodowych należy wykonywać zgodnie z instrukcją  technologiczną spawania  

jak w PN-EN ISO 15609-1:2020-03. Do spawania rur przewodowych należy stosować metody spawania 

elektrycznego, a w szczególności metodę TIG (spawanie wolframową elektrodą nietopliwą w osłonie argo-

nu), metodę E (spawanie elektrodami otulonymi) oraz metodę TIG/E (spawanie, gdy przetopienie wykony-

wane jest metodą TIG, a wypełnienie spoiny metodą E). Łączenie stalowych rur przewodowych o grubości 

ścianki poniżej 3 mm można wykonywać metodą spawania gazowego. Materiały dodatkowe do spawania - 

elektrody otulone, druty elektrodowe itp.: powinny być zgodne z dokumentacją i powinny być poddane kon-

troli przez nadzór spawalniczy w zakresie m.in. prawidłowego doboru gatunków, ważności atestów i świa-

dectw jakości. Przechowywanie, transport i użytkowanie materiałów do spawania powinno być zgodne z wy-

tycznymi producenta materiałów. Nie dopuszcza się spawania przeterminowanymi elektrodami, tj. po okresie 

2 lat od daty produkcji. Elektrody otulone powinny być przechowywane w suchych i ogrzewanych pojemni-

kach, zabezpieczających je przed zawilgoceniem. W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na ze-

wnątrz budynku należy je wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia powyżej 

5ºC, przy prędkości wiatru nie przekraczającej 5 m/s, oraz prędkości wiatru nie przekraczającej 10 m/s przy 

spawaniu elektrodami otulonymi. Niedopuszczalne jest spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie. W 

przypadku prowadzenia prac przy wilgotności względnej powietrza powyżej 80%, w czasie występowania 

opadów deszczu, mżawki i śniegu stanowisko spawania należy zabezpieczyć namiotem, w którym musi być 

możliwość podgrzania powietrza do temperatury powyżej 5ºC i odpowiednia wentylacja. Stanowisko do 

spawania powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpożarowymi. 

4) Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić, czy wszystkie niezbędne elementy do wykonania złącza tj.:  

mufy, tuleje, opaski, rękawy, pierścienie zostały nasunięte na przewidziane do łączenia elementy preizolo-

wane. 

5) Izolacja cieplna oraz rura osłonowa na końcach preizolowanych rur i kształtek przewidzianych do połączenia  

powinny być na czas cięcia i spawania osłonięte i zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem. Osłony 

spawalnicze należy usunąć natychmiast po zakończeniu spawania. 

6) Dopuszcza się spawanie kilku odcinków rur preizolowanych lub kształtek nad wykopem przy zapewnieniu, 

że podczas opuszczania sekcji kilku złączonych odcinków rur do wykopu połączenia nie zostaną uszkodzone. 

7) Podczas spawania rury należy ustawiać tak, aby uzyskać maksymalną ich współosiowość. Maksymalne  

odchylenie kątowe od osi łączonych odcinków rur stalowych nie powinno być większe niż 3º dla DN 20–

250. Przed połączeniem rur spoinami sczepnymi końce rur muszą być dopasowane przy zastosowaniu specja-

listycznych narzędzi, które jednocześnie likwidują efekty ewentualnej owalizacji. 

Niewielkie różnice w wymiarach końców rur muszą być rozłożone równomiernie na całym obwodzie po-

przez maksymalne wycentrowanie rur, większe różnice muszą być zmniejszone przez odpowiednią adaptację 

końców rur. Niewspółosiowość ścianek końców rur (h) powinna spełniać wymagania PN-EN ISO 



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” Jerzy Kujawski 
ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława, tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl 

24  

 

5817:2014-05 i wynosić h<0,3 t lecz nie więcej niż 1 mm. Niewspółosiowość ścianek końców rur przekra-

czająca dopuszczalne wartości musi być skorygowana. Preizolowane rury i kształtki przewidziane do łącze-

nia powinny mieć wymiary zgodne z dokumentacją sieci. Końce stalowych rur przewodowych powinny być 

oczyszczone do metalicznego połysku z rdzy, farby, tłuszczu, ew. resztek pianki PUR i innych zanieczysz-

czeń. Końce rur nie mogą być skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna przekroczyć klasy C wg PN-

EN ISO 8501-1. Końce rur powinny być przygotowane do spawania w zależności od różnic w grubości 

ścianki łączonych rur zgodnie z PN-ISO 6761. Przy różnicy grubości ścianek t' < 1,5tn rura o ściance grub-

szej powinna być przygotowana do spawania przez wewnętrzne fazowanie pod katem 15º.Przy różnicy więk-

szej niż t’>1,5tn należy pocienić ściankę do grubości drugiej rury na dł. 25 mm, a następnie fazować pod ka-

tem 15º. 

8) Prace spawalnicze mogą być wykonywane wyłącznie przez spawaczy posiadających odpowiednie 

uprawnienia, po próbach zgodnie z PN-EN ISO 9606-1:2014-02. Przed przystąpieniem do robót każdy 

spawacz powinien być poddany próbie spawania przy uwzględnieniu przynajmniej części kryteriów 

odbiorczych dla robót ukończonych wg wymagań PN-EN ISO 5817:2014-05. 

9) Wszystkie szwy wykonane metodą spawania elektrycznego powinny być wykonane w dwu warstwach – 

ściegach, tj. warstwy przetopowej oraz co najmniej jednej zewnętrznej warstwy lica spoiny. Niezależnie od 

gatunku stali spoina powinna być wykonywana bez przerw innych niż koniecznych do wymiany elektrody i 

zmiany pozycji spawacza. Przed wykonywaniem spoiny właściwej należy wykonywać sczepianie rur spo-

inami punktowymi. Całkowita długość spoin punktowych powinna wynosić co najmniej 25 % obwodu, a ich 

ilość powinna być co najmniej taka, aby zapewniona była wymagana wytrzymałość rurociągu bez powsta-

wania pęknięć. Miejsca spoin punktowych należy poddać starannej obróbce, np. przez szlifowanie tak, aby 

stanowiły one zadowalającą część spoiny ostatecznej. Pęknięta spoina punktowa powinna być całkowicie 

usunięta przez zeszlifowanie i następnie wykonana ponownie. Minimalna długość spoin punktowych dla rur 

o średnicy DN<150 powinna wynosić 5-krotność grubości ścianki rury, a dla rur o DN>150 powinna wyno-

sić 15-krotność grubość ścianki rury. Nie dopuszcza się wspawywania mostków do podtrzymywania końców 

rur. Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkodzenia powierzchni rury łukiem spawalniczym powinny 

być naprawione i następnie oszlifowane. Natychmiast po zakończeniu spawania spawacz powinien w sposób 

trwały oznakować spoinę swoimi znakami; oznakowanie powinno występować obok spoiny. 

Wykonane spoiny powinny być schładzane powoli. Niedopuszczalne jest chłodzenie wymuszone. Spoiny 

powinny być pokryte powłokami izolacyjnymi-antykorozyjnymi zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

norm. Przy spawaniu gazowym zaleca się spawanie w prawo, jednowarstwowo. Dopuszczalna klasa wadli-

wości spoin W II lub klasa średnia wg PN-EN ISO 5817:2014-05. Przyspawywane do rury inne elementy 

oraz inne spoiny nie stanowiące bezpośrednio części układu ciśnieniowego rury mogą występować dopiero w 

odległości, co najmniej 40 mm od spoiny głównej. 

 

W szczególności rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, należy montować wg poniższego schema-

tu: 

- wyznaczyć miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów, 

- wykuć otwory i obsadzić uchwyty, 

- przecinać i gwintować rury, 

- zamontować rury i łączniki z uszczelnieniem połączeń gwintowanych materiałem uszczelniającym, 

- zaślepić wyloty rur korkami. 

 

6.4. Montaż izolacji rurociągów. 
 

Przewody prowadzone po ścianach budynku należy izolować otulinami z pianki poliuretanowej w płaszczu z 

PVC z nacięciem wzdłużnym, które montuje się przez nakładane na odcinki rurociągu i łączenie za pomocą 

taśmy samoprzylepnej. Otuliny po założeniu na rurę skleja się, zdzierając pasek ochronny z folii. 

Miejsce łączenia dodatkowo wzmacnia się co 20 cm spinkami z tworzywa. Połączenia sąsiednich otulin skleja 

się taśmą samoprzylepną, zakończenia izolacji przy armaturze zabezpiecza się kołnierzami aluminiowymi i 

skręca miękkim stalowym drutem. 

 

6.5.  Montaż armatury. 
 

 Armaturę należy montować zgodnie z instrukcją producenta w pozycji pionowej lub poziomej. W miejscu 

montażu armatury należy przewidzieć na rurociągu punkty stałe, które zabezpieczą armaturę przed uszkodze-

niami mechanicznymi wynikającymi z wydłużeń cieplnych rurociągów.  

 Armaturę na rurociągach stalowych małośrednicowych (do DN65) należy montować za pomocą połączeń 

gwintowanych, przy użyciu materiałów uszczelniających wg poniższego schematu: 

- sprawdzenie działania armatury, 
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- wkręcenie półśrubunków lub innych kształtek w armaturę i na rurę z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 

- skręcenie połączenia. 

 Armaturę na rurociągach stalowych o większych średnicach (> DN65) należy montować za pomocą połączeń 

kołnierzowych, przy użyciu materiałów uszczelek i śrub wg poniższego schematu: 

- sprawdzenie działania armatury, 

- przyspawanie króćców kołnierzy do rurociągu, 

- ustawienie w miejscu wbudowania, 

- dopasowanie i założenie uszczelek, 

- kręcenie połączeń kołnierzowych. 

 

6.6. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 

 Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy rurociągów stalowych c.o. Przygotowanie rur stalowych czarnych 

polega na oczyszczeniu ich z brudu rdzy i smarów. Wszystkie zabezpieczane rurociągi należy pokryć dwoma 

warstwami farby podkładowej oraz jedną warstwą farby nawierzchniowej. 

 

6.7. Instalacja odgromowa i uziemiająca. 

 

Instalacja odgromowa polega na połączeniu zbiornika oraz instalacji rurowej z uziomem otokowym wg PN-

EN 62305-1:2011. Ochrona przed elektrostatycznością poprzez połączenie z uziomem otokowym. Połączenia 

ochronne przed porażeniem oraz przed wyładowaniami atmosferycznymi są wystarczające do odprowadzenia 

ładunków elektrostatycznych. 

Stanowisko do rozładunku autocysterny powinno być wyposażone w zacisk uziemiający, połączony z uziomem 

otokowym zbiornika. Do tego uziomu powinno być również połączone ogrodzenie terenu wykonane z metalu. 

Każdy instalowany zbiornik wyposażony jest w złącze śrubowe umożliwiające podłączenie przewodu do nogi 

zbiornika. Zbiornik powinien być podłączony do uziemienia w dwóch punktach. W przypadku instalowania 

kilku zbiorników powinny one być połączone między sobą. Wymagane wartości rezystancji uziomów dla uzio-

mu otokowego 7 Ω. 

Materiały na przewody uziemiające powinny zapewniać wymaganą rezystancję. Wg PN-HD 60364-5-54:2011 

materiałem na przewody uziemiające mogą być pręty metalowe nie zabezpieczone przed korozją o przekroju 

50mm2. Przewody te powinny być wyposażone w zaciski pro-biercze do pomiaru rezystancji. 

Dopuszcza się doprowadzenia uziomów w wykopie na przyłącze pod warunkiem zachowania odległości min. 20 

cm. 

 

UWAGA: Uziomy muszą być układane na głębokości minimum 0,6 m w odległości 1 m od zbiornika. 

 

7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

7.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wy-

magania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

 

7.2.  Badania odbiorcze urządzeń i armatury. 

 

 Badania urządzeń i armatury, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie doboru urządzeń i armatury, co 

wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem oraz sprawdzenie szczelności zamknięcia i po-

prawności działania, połączeń urządzeń i armatury, poprawności i szczelności montażu głowicy armatury oraz 

urządzeń. 

Rozruch instalacji. 

- Każda instalacja gazowa po jej wykonaniu, a przed oddaniem do użytku powinna być sprawdzona przez 

wykonawcę w obecności dostawcy gazu. 

- Instalacje gazowe, które nie były przyłączone do zbiorników propanowych mogą być połączone z tymi 

zbiornikami po stwierdzeniu przez dostawcę gazu, że nadają się do użytkowania (na podstawie dokumentacji 

odbiorowej i wizji lokalnej). 

- Wykonawca instalacji gazowej powinien pouczyć odbiorcę o sposobie jej uruchomienia i używania oraz 

dostarczyć mu instrukcję obsługi urządzeń i aparatów. 
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7.3.  Badania odbiorcze urządzeń elektrycznych. 

 

 Badania urządzeń przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie doboru i pracy urządzeń, co wykonuje się 

przez jej identyfikację i porównanie z projektem oraz sprawdzenie szczelności i połączeń urządzeń z instalacją 

elektryczną oraz prawidłowości montażu urządzeń wg DTR dostarczonej przez producenta wraz z nimi. 

 

7.4. Wytyczne eksploatacyjne. 

 

Pierwsze uruchomienie instalacji gazu płynnego. 

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem przewodów ga-

zem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności instalacji z wynikiem pozy-

tywnym. Przed otwarciem zaworu głównego należy sprawdzić, czy dokonano kontroli szczelności instalacji z 

wynikiem pozytywnym. Przed otwarciem zaworu głównego należy sprawdzić, czy do wszystkich końcówek 

rurociągów pod-łączono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli należy instalację napełnić gazem przez otwar-

cie zaworu. Odpowietrzenie instalacji dokonuje się przez otwarcie przyłączy przyborów. Do przyłączy przybo-

rów należy podłączyć przewód z odprowadzeniem na zewnątrz. Następ-nie należy jeszcze raz skontrolować 

szczelność połączeń. Kontrolę instalacji zbiornikowej wraz z przyłączem gazowym przeprowadza się przy uży-

ciu gazu ze zbiornika. Przewód należy wy-pełnić gazem pod ciśnieniem równym wartości ciśnienia roboczego. 

W czasie trwania próby wszystkie połączenia należy sprawdzić wodą z dodatkiem środka pieniącego. Podczas 

odpowietrzania przewodów należy pomieszczenie starannie wietrzyć, aby nie dopuścić do gromadzenia się gazu. 

Podczas przedmuchiwania przewodów zabrania się używania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz urucha-

miania wszelkiego rodzaju wyłączników i urządzeń elektrycznych. 

 

7.5.  Badanie odbiorcze szczelności instalacji c.o. 

 

Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elemen-

tów instalacji oraz wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie powinno być przeprowadzone wodą. W przypadkach 

uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się 

wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. Podczas badania zabrania się nawet krótkotrwałego 

podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. Instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub 

źródło ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 

 

 

8.  OBMIAR ROBÓT. 

 

8.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 
 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

8.2.  Jednostka obmiarowa 
 

 Jednostką obmiarową rurociągów c.o. jest m (metr). Jednostka obmiarową zainstalowanego kotła jest kpl. 

(komplet). Pozostałe jednostki szczegółowe podano w przedmiarze robót. Jednostką obmiarową zainstalowanej 

armatury jest szt. (sztuka). Pozostałe jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robót. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT. 

   

9.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 
 

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

9.2.  Prawidłowość wykonania robót. 
 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami 

Inżyniera Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 7 dały wyniki pozy-

tywne. 
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10.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

10.1.  Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności. 
 

 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wyma-

gania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

10.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 

 Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: 

- dostawę materiałów, 

- roboty demontażowe i rozbiórkowe 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,  

-  wytyczenie tras rurociągów, 

-  wyznaczenie miejsc i montaż urządzeń i armatury, 

-  montaż rur, kształtek, przyłączeń, 

-  wykonanie przejść przez przegrody budowlane, 

- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

- wykonanie izolacji rurociągów, 

-  wykonanie próby szczelności instalacji i jej uruchomienie wraz z regulacją, 

-  próby, pomiary i badania kontrolne, 

-    przygotowanie fundamentu pod zbiornik na gaz  

-    ogrodzenie obszaru, w którym ma znaleźć się zbiornik 

-    przygotowanie podłoża dookoła zbiornika  

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 

11.  Przepisy związane. 

 

11.1.  Normy. 

 

-    PN-M-75002:2016-10- Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania -- Wymagania ogólne i 

badania 

-    PN-EN 215:2020-01- wersja angielska - Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody 

badań. 

-    PN-EN 442-1:2015-02 - wersja angielska -Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 

-    PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

-    PN-B-01430:1990- Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 

-    PN-91/B-02420 -Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

-    PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

-    PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym – wymiary. 

-    PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 

-    PN-B-76002:1976 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. 

- PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

- PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno-betonowych. 

- PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

- PN/B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów armatury i  

 urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-89/H-84023-07 - Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki. 

- PN-EN ISO 3183:2020-03 - wersja angielska- Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurocią-

gowych systemów transportowych 

- PN-H-74200:1998- Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 

- PN-83/H-74244 - Rury stalowe ze szwem z gładkimi końcówkami. 

- PN-EN ISO 21003-2:2009 - Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody 

ciepłej i zimnej wewnątrz budynków. 

-    PN-EN 10216-1:2014-02 - wersja angielska- Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Wa-

runki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperatu-

rze pokojowej 
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- PN-EN 10242:199 - Gwintowane łączniki rurowe żeliwa ciągliwego. 

- PN-EN 10241:2005 - Gwintowane łączniki rurowe stalowe. 

- PN-EN 10253-1:2006 - Kształtki rurowe do przyspawania czołowego. 

- PN-EN ISO 228-1:2005- Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenie 

- PN-EN 10226-1:2006 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Część 1: Gwinty 

stożkowe zewnętrzne i gwinty walcowe wewnętrzne. Wymiary, tolerancje i oznaczenie. 

- PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania i jakości wody. 

- PN-EN 15502-2-2:2014-12 - wersja angielska- Gazowe kotły centralnego ogrzewania -- Część 2-2: Norma 

szczegółowa dla urządzeń typu B1 

- PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych.  

 Wymagania. 

- PN-B-02413:1991- Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

otwartego. Wymagania. 

- PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania i jakości wody. 

- PN-M-75002:2016-10- Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania -- Wymagania ogólne i 

badania. 

- PN-M-75208:1975- Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe ze złączką  

 do węża. 

- PN-EN ISO 15607:2020-03 - wersja angielska- Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- 

Zasady ogólne 

- PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja angielska- Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: 

Stale 

- PN-EN ISO 3834-3:2006 – Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczące jakości w 

spawalnictwie. 

- PN-EN ISO 15609-1:2020-03 - wersja angielska- Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali 

- Instrukcja technologiczna spawania -Część 1: Spawanie łukowe 

-    PN-EN 13348:2004/A1:2005 - wersja angielska- Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu 

do gazów medycznych lub próżni 

- PN-EN ISO 8501-1 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokry-

tych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

- PN -ISO 6761 - Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 

- PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Część 1: Stale. 

- PN-EN ISO 5817:2014-05 - wersja angielska- Spawanie -Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów 

(z wyjątkiem spawanych wiązką) - Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych 

-    PN-EN ISO 17672:2016-12 - wersja angielska - Lutowanie twarde – Spoiwa 

-    PN-EN ISO 13585:2012 - Lutowanie twarde -- Kwalifikowanie lutowaczy i operatorów lutowania twardego 

-   PN-EN 13348:2016-09 - wersja angielska- Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu do ga-

zów medycznych lub próżni 

-    PN-EN 1254-4:2004- Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 4: Łączniki z końcówkami in-

nymi niż do połączeń kapilarnych lub zaciskowych 

-     PN-EN 1057+A1:2010- Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowa-

ne w instalacjach sanitarnych i ogrzewania 

 

11.2.  Materiały dodatkowe. 

 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. 

 

UWAGA: W niniejszym opracowaniu powołano się na konkretne rozwiązania katalogowe, które są podane 

tylko i wyłącznie przykładowo w celu wyznaczenia określonych parametrów oraz pewnego stan-

dardu jakościowego zastosowanych materiałów i urządzeń. 

 

PROJEKTANT:           

 

 

 


