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1. Wymagania ogólne 

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

zlokalizowanego we Wrocławiu ul. Na Szańcach 13 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Podstawowe określenia 

[1] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu 

budowlanego. 

[2] Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania 

w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. 

Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej 

czynności określone są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów. 

[3] Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 

użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne 

placówki naukowo-badawcze. 

[6] Bezpieczeństwo realizacji 

robót budowlanych 

Zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa 

organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od 

odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym. 

[7] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 

[8] Budowla Każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak:  

drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu. 

[9] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 

[11] Dokładność wymiarów Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub 

z dokumentacją techniczną. 

[12] Dokumentacja budowy Ogół dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do prowadzenia budowy. 

Dokumentacja obejmuje: 

• zgłoszenie przystąpienia da wykonania robót remontu budynku wraz z załączonym 

projektem budowlanym obejmującym projektowany zakres robót 

• dziennik budowy 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

• projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 

• operaty geodezyjne 

• książki obmiarów 

[13] Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez 

właściwy organ nadzoru budowlanego. 

[14] Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego 

obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji. 

[17] Inspektor nadzoru 

budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem 

technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba 

posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

[18] Inwestor Osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca 

swoje środkfinansowe na realizację zamierzonego zadania. 

[19] Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem 

organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

[21] Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi 

Normami, przeznaczenie i przydatnością użytkową. 

[22] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: 

dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, 

narzutów kosztów pośredn ich i zysku. 

[23] Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 

[24] Kosztorys ślepy Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawienie materiałów 

podstawowych. 



[25] Kosztorys 

powykonawczy 

Sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania 

z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych 

w trakcie realizacji robót. 

[27] Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku 

realizacji robót budowlanych. polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami 

projektu orawskazywaniu i akcęptacjj rozwiązań zamiennych. 

[28] Nadzór inwestorski Forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej 

inwestycji. 

[29] Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika 

niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych. 

[30] Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 

techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 

[33] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót. 

[35] Polska Norma (PN)  Dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i ekonomicznym 

najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m in. do 

materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów 

budowlanych. 

[38] Projektant Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem projektu 

budowlanego inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, 

będąca członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych. 

[40] Protokół odbioru robót Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania 

zapłaty. 

[41] Przedmiar Obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury 

(przy robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu 

[42] Przepisy techniczno-

wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie 

oraz wykonawcze warunki użytkowania obiektów budowlanych. 

[43] Roboty budowlano-

montażowe 

Budowa, a także prace polegające na montażu, modemizacji, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego 

[44] Roboty zabezpieczające Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących 

w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 

zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie 

prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, 

odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu 

zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić 

na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, 

a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed 

wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych. 

[45] Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych 

etapów budowy.  

[48] Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym 

powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca. 

[49] Zadanie budowlane Część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 

technologiczno-użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót 

związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego. 

[51] Znak bezpieczeństwa Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały 

certyfikat. 

1.4. Opis zadania inwestycyjnego 

1.4.1. Lokalizacja 

Lokalizację zamierzenia projektowego przewidziano w m. Wrocław ul. Na Szańcach 13 

1.4.2. Założenia programowo funkcjonalne 

Projekt zakłada montaż nowych instalacji zgodnych z  aktualnymi wymaganiami prawnymi oraz standardami 

technicznymi. 

1.5. Zakres robót objętych specyfikacjami 

 
Roboty instalacyjne gazowe CPV: 45333000-0  

 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-gazowe-7082


1.6. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego 

1.6.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa  

• Projekt budowlany  instalacji gazowej 

• Kosztorysy i przedmiary robót dla projektu jw. 

 

2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

2.1. Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektowa, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed 

przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia 

Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

2.1.1. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót 

• Kierownik robót budowlano- montażowych w branży sanitarnej musi posiadać uprawnienia do pełnienia 

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - kierownika budowy i robót w tej specjalności i być 

członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

• Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano – rozbiórkowo 

- montażowymi. 

2.2. Materiały 

Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi 

odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.  

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, oznakowane znakiem budowlanym „B” lub 

oznaczeniem CE. Materiały mające kontakt z wodą pitną powinny mieć atest PZH. 

2.2.1. Źródło uzyskania materiałów 

• Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego proponowanego 

źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

• Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

tego źródła uzyskają zatwierdzenia. 

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 

postępu robót. 

2.2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

• Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

• Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

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

2.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

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

zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora Nadzoru. 

2.2.4. Wariantowe zastosowanie materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzajów materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli to będzie wymagane dla badań prowadzonych 



przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru. 

2.3. Sprzęt 

• Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w 

przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

• Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

• Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

2.4. Transport 

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

niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. 

• Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z 

terenu budowy. 

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

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 

2.5. Wykonanie robót 

2.5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 

wymaganiami ST. Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie w wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

• Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

• Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 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 

decyzję. 



• Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

2.6. Kontrola jakości 

2.6.1. Program Zapewnienia Jakości 

• Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

• Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

• sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych 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 

wyposażenie w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu, 

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

sprawdzenia urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

2.6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

• Celem kontroli Robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek i badań materiałów i Robot. 

• Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

• Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

• Minimalne wymagania, co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

• Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. w celu ich 

inspekcji. 



• Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

• Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

2.6.3. Badania i pomiary 

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

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 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 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

2.6.4. Raporty z badań 

• Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań uzgodnionymi 

z Inspektorem Nadzoru. 

• Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych przez niego zaakceptowanych. 

2.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

• Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

2.7. Dokumenty budowy 

2.7.1. 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 prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 

• Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

• Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, która 

dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

• Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

• Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu 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 i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego), 

• daty wstrzymania Robót z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 



• dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

• Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

• Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

• Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

2.7.2. Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego elementu Robót. 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie 

Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 

2.7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru Robót. Winne być udostępniane na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

2.7.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

• 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. 

2.7.5. 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 przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

2.8. Obmiar robót 

2.8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

• Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 

• Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 

• Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

• Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według 

instrukcji Inspektora Nadzoru. 

• Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 

Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru. 

2.8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

• Długości i odległości miedzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż 

linii osiowej. 

2.8.3. 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 kwalifikacyjne. 

• Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

2.8.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

• Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

• Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 

• Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

• Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

• Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

osobnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

2.9. Odbiór robót 

2.9.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 

przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.. 

• Odbiorowi częściowemu. 

• Odbiorowi końcowemu. 

• Odbiorowi ostatecznemu. 

2.9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

• 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 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 trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

• 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 ST i uprzednimi ustaleniami. 

2.9.3. Odbiór częściowy 

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

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

2.9.4. Odbiór końcowy Robót 

• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości, 

jakości i wartości. 

• Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

• Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5. 

• Odbioru końcowego 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 ST. 

• W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

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

Robót poprawkowych. 

• W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru końcowego. 

• W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 

ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Kontraktowych. 

2.9.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego odbioru Robót 

sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

• Specyfikacje Techniczne, 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i ulegających 

zakryciu, 

• ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

• sprawozdanie techniczne, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

• zakres i lokalizację wykonanych Robot, 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji Robot, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

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

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

2.9.6. Odbiór ostateczny 

• Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

• Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego. 

2.10. Podstawa płatności 

2.10.1. Ustalenia ogólne 

• Podstawą płatności jest cena i zasady zawarte w umowie między Zamawiającym i Wykonawcą. 

2.11. Przepisy związane - Normy 



Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów Robót, podano na końcu 

każdego rozdziału Specyfikacji Technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

4. Instalacja gazowa (CPV 45333000-0) 

4.1. Wstęp 

4.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących 

instalacji gazowej 

4.1.2. Zakres SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

4.1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót : 

• Wykonanie instalacji gazowej 

4.1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami 

podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

4.2. Materiały 

5.2.1  Wymagania ogólne stosowania materiałów 

Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 

technicznym i rysunkami. 

5.2.2 Materiały zastosowane w dokumentacji 

- rurociągi stalowe wg PN-80/H-74219, PN-79/H74244 łączone przez spawanie 

- kurki gazowe kulowe gwintowe 

- zabezpieczenie antykorozyjne rur 

 

5.2.3. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania, zamawiania lub 

wykonywania, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do ich zatwierdzania przez 

Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 

5.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż do tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie 

przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem 

zapłaty. 

5.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone 

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

Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie. terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

5.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-gazowe-7082


Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie 

przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Zamawiającego. 

5.3. Sprzęt 

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

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy, musi 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach 

Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 

z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje taki przypadek 

dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i 

urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

5.4. Transport 

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

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych. materiałów. Dobór środków transportowych 

Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w 

terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie  

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

5.5. Wykonanie robót 

5.5.1. Montaż przewodów gazowych 

Rury w instalacji gazowej wykonać z rur stalowych bez szwu łączone poprzez spawanie. Instalację od gazomierzy 

do kuchenek wykonać z rur miedzianych łączonych przez zaciskanie Połączenia z armaturą, gazomierzami oraz 

kuchenkami jako skręcanie na konopie z uszczelnieniem pastą uszczelniającą do gazu 

5.5.2 Armatura  

Jako armaturę zastosować: 

zawory odcinające kulowe gazowe 

5.5.3 Prowadzenie przewodów instalacji  

Rurociągi stalowe łączone będą przez spawanie. Przed układaniem przewodów należy 

sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowani” mogące powodować 

uszkodzenie przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów 

muru. 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania 

nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 

(ziemia, papiery, i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 

wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

- demontaż instalacji gazowej 

- Wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytów, 

- Przecinanie rur, 

- Gięcie rur stalowych w budynku, 

- Założenie tulei ochronnych, 

- Ułożenie rur 

- Przewody rozprowadzające w budynku prowadzić pod stropem piwnic, 

- Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników, 

- Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 

spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 

wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to 

z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 

- W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 



Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejkach ochronnych o średnicy 

wewnętrznej większej o co najmniej 2cm od średnicy zewn. rury przewodu. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 

możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 5cm od 

grubość ściany. Przy przejściach przez dylatację tuleje wykonać z rur stalowych, 

a przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem 

izolacyjnym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 

przemieszczanie się. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia 

przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi 

odpowiednią klasę odporności ogniowej. 

- Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolnymi za pomocą 

połączeń gwintowych z zastosowaniem kształtek. 

- Połączenia gwintowane uszczelnić z pomocą konopi lub pasty. 

- Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 

technicznej powykonawczej. 

Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 

przekroczyło 1 cm na kondygnację. 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 

5.5.4 Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, 

w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia 

i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna 

być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach 

należy tak instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku 

przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub 

konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych 

trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 

- Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem z zastosowaniem kształtek. 

- Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu 

by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez 

oś przewodu. 

5.5 Badanie i uruchomienie instalacji 

- Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy 

temperaturze zewnętrznej powyżej 0*C 

- Próbę szczelności i wytrzymałości należy wykonać 

- sprężonym powietrzem o ciśnieniu instalacji 0,1 MPa 

- Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na 

bezbłędny odczyt zmian ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w 

możliwie najniższym punkcie instalacji 

- Wyniki badań szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 60 min 

nie stwierdzono spadku ciśnienia 

- Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół 

 

5.5.5 Zabezpieczenie antykorozyjne 

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń 

stalowych wchodzących w skład instalacji. 

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się 

w pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 

- Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami. 

- Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle 

i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. 

- Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, 

zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. 

- Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie 

należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym 

czasie 6 godzin. 

Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. 

- Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek 



ręcznych lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. 

- Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami 

odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub 

czterochloroetylenu). 

- Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne 

przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej 

mechanicznie usunąć pył. 

- Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu 

oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej. 

- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które 

muszą być użyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony 

okresowej nie należy stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu malowane 

farbami podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego. 

Warunki prowadzenia prac malarskich 

- Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 

- Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5 C. 

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40 C. 

- Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. 

- Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub 

montażu należy poddać renowacji. 

 

4.6. Kontrola jakości robót 

5.6.1  Zasady ogólne kontroli 

Ogólne zasady kontroli podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

5.6.2 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 

5.6.3 Kontrola jakości robót 

Warunki przystąpienia do badań 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

a) przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 

b) po ukończeniu montażu i po dokonaniu regulacji 

c) w okresie gwarancyjnym 

Badanie przewodów 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur 

i ich średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy 

wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń 

względem podpór, oględziny zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia 

względem podpór. 

Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, 

sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń kołnierzowych, 

sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, 

sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi. 

Badanie armatury obejmuje 

Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie 

prawidłowości działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji. 

Badanie szczelności 

Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorową podlegają wszystkie odcinki instalacji 

od kurka głównego do urządzeń gazowych. W zależności od przyjętych rozwiązań 

technicznych instalacji gazowej, próby odbiorowe mogą być wykonane częściami, 

szczególnie wówczas, gdy jest kilka przyłączy zakończonych kurkami głównymi. 

Badanie szczelności instalacji należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub 

gazu obojętnego pod ciśnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania 

próby szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. 

Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu 

instalacji powietrzem lub gazem obojętnym, ponieważ temperatura sprężonego powietrza jest 

wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po pewnym okresie 

czasu, zależnym od objętości przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. 

Ze względu na możliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów 



i tym samym zmian ciśnienia, prób szczelności nie można też wykonywać w warunkach, gdy 

część instalacji podlega wpływom promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby 

odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało 

jego stabilność. 

Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej 

„U-rurki” manometru jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie 

innego typu urządzenia pod warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i 

gwarantuje dokładność pomiaru wymaganą dla tego typu badania. 

Instalacje gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli 

podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie 

pomiarowe. W przypadku, gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy 

usunąć przyczyny i próbę wykonać powtórnie 

 

4.7. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej (OST) 

5.7.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wewnętrznej 

gazu 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 

wykonanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma 

istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne 

z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 

rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary 

otworu; 

b) zgodność wykonanych przejść przez przegrody z projektowanymi spadkami; 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 

wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. 

W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 

prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 

prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 

odbioru międzyoperacyjnego. 

5.7.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji wewnętrznej gazu 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 

części instalacji gazowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na 

przykład: 

- uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 

niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 

(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie 

z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi 

zmian w tym projekcie; 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi 

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 

konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 

wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny 

wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować 

miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte 

odbiorem częściowym. 

Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres 

i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 

ponownie dokonać odbioru częściowego. 

5.7.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji wewnętrznej gazu 



Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po 

spełnieniu następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 

b) instalację odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzając go do wszystkich odcinków 

instalacji oraz urządzeń gazowych; 

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 

d) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 

poprawność eksploatacji instalacji wewnętrznej gazu. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

b) dziennik budowy; 

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami; 

d) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 

e) protokoły odbiorów technicznych częściowych; 

f) protokoły wykonanych badań odbiorczych; 

g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację; 

h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym; 

i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 

j) instrukcję obsługi instalacji; 

W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi 

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 

budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji gazowej do 

użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz 

z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 

instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 

ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w 

czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 

uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami. 

 

4.8.  Obmiar robót 

Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

- elementy liniowe w mb; 

- elementy powierzchniowe w m2; 

- inne w sztukach. 

4.9. Podstawa płatności 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w Wycenionym Przedmiarze 

Robót. 

4.10. Przepisy związane 

Polskie Normy 

PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 

stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 

PN80/H - 74219 rury stalowe czarne. 



PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 

Inne dokumenty 

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie 

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw płynnych) 

oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 

i Nr 115 poz. 513). 

Zarządzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń 

i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych. 

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji – opracowane 

przez COBO – PROFIL Sp. z o.o. Warszawa. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe – opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo ARKADY - 

1988 

 

 

 

 

 


