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SPIS SPECYFIKACJI BRANŻY SANITARNEJ
DO PROJEKTU BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z KOTŁOWNIĄ
I ZBIORNIKIEM GAZU W m. RUSZÓW
IS 02.01 – INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ – STR. 3
KOD CPV: 45300000-5 Roboty instalacyjne w budynkach
KOD CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
KOD CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
KOD CPV: 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

IS 02.02 – INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – STR. 16
KOD CPV: 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
KOD CPV: 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania.

IS 02.03 – INSTALACJA I KOTŁOWNIA GAZOWA - STR. 27
KOD CPV: 45333000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
KOD CPV: 45350000-5 - Instalacje mechaniczne.
KOD CPV: 45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne.

IS 02.04 – INSTALACJA GAZOWA ZBIORNIKOWA – STR. 33
KOD CPV: 45330000-0 Inst. gazowe
KOD CPV: 45321000-3 Izolacje ciepłochronne
KOD CPV: 45110000-1 Roboty ziemne
KOD CPV: 45231110-9 Układanie rurociągów
KOD CPV: 45231220-3 Gazociągi
KOD CPV: 45231222-7 Zbiorniki gazu
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IS 02.01
DLA INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z KOTŁOWNIĄ I ZBIORNIKIEM
GAZU W m. RUSZÓW

IS – Instalacje sanitarne
IS-02.01 – Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej
KOD CPV: 45300000-5 Roboty instalacyjne w budynkach
KOD CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
KOD CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
dotyczących budowy instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej dla budowy zewnętrznej instalacji
gazowej wraz z kotłownią i podziemnym zbiornikiem gazu w miejscowości Ruszów.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie budowy instalacji wody
zimnej i ciepłej wody użytkowej dla budynku zgodnie z pkt. 1.1.
1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie etapy, w jakich będzie realizowana budowa
instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej.
Instalacje przedstawione do badań powinny spełniać następujące warunki:
- zakończenie wszelkich robót montażowych przy instalacjach,
- zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach, w których występują elementy
instalacji,
- wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wody do obiektu,
- wykonanie i sprawdzenie działania urządzeń technicznych i osprzętu instalacji.
1.3.1. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji powinna być wykonana zgodnie z zatwierdzoną
dokumentacją techniczną.
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi
organami.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji wynikłe w trakcie budowy instalacji wewnętrznych, powinny być
uwzględnione w dokumentacji powykonawczej.
1.3.2. MATERIAŁY
Materiały i prefabrykaty użyte do wykonania robót związanych z budową wewnętrznych instalacji sanitarnych
powinny być zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi producentów oraz powinny posiadać aktualne atesty.
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1.3.3. ROBOTY WSTĘPNE
W pierwszej kolejności należy wykonać:
- demontaże istniejących i zbędnych urządzeń i instalacji hydraulicznych
- główne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnętrznych: przekucia i bruzdy,
- roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiałów.
1.3.4. ROBOTY MONTAŻOWE.
Po wykonaniu wstępnych robót budowlanych umożliwiających wejście z robotami sanitarnymi na plac budowy i
po udostępnieniu frontu robót przez ekipę budowlaną, należy przystąpić do robót instalacyjnych zgodnie z
wymaganiami szczegółowymi:
- montaż rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajów instalacji wewnętrznych),
- wykonanie podejść do armatury wraz z zaworkami odcinającymi ,
- montaż armatury wg wytycznych branży architektonicznej,
- montaż urządzeń ,
- „biały” montaż wg wytycznych branży architektonicznej,
- wykonanie prób hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajów instalacji wewnętrznych),
- wykonanie izolacji cieplnej,
1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę
instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej dla budynku zgodnie z pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotyczą wykonania instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej oraz wewnętrznej kanalizacji
sanitarnej, a w szczególności:
1) wykonanie harmonogramu robót na wykonanie nowej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej,
instalacji przeciwpożarowej i kanalizacji sanitarnej w w/w budynku,
2) zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed
kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy),
3) wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej z rur PeX d16x2.0mm, d20x2.0mm,
d26x3.0mm,
4) wykonanie podejść pod urządzenia sanitarne w bruzdach ściennych – wew. instalacja ciepłej i zimnej wody,
5) montaż urządzeń sanitarnych na ścianach pomieszczeń,
6) montaż armatury sanitarnej, zgodnie z wytycznymi branży architektonicznej
8) wykonanie próby szczelności rurociągów,
9) wykonanie płukania i dezynfekcji przewodów wodociągowych,
10) montaż izolacji termicznej.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem w/w robót.
2. MATERIAŁY.
2.1. Rury, z których będzie wykonana instalacja wodociągowa
Poz.
1
1

Oznaczenie
2
-

Nazwa lub opis materiału
3
- rury wielowarstwowe z
tworzyw sztucznych typu PeX

Uwagi
4
-

Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej – firmy VIEGA, Heatpex, Uponor, TECE lub równoważne:
1) materiał: rury wielowarstwowe PeX,
2) połączenia: kształtki zaprasowywane, kształtki zaciskane, kształtki skręcane,
3) maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
4) maksymalna temperatura pracy: 95°C
5) czas pracy: 50 lat
6) dopuszczalna temperatura awarii: 100°C
7) dopuszczalny czas pracy w temp. awarii: 100 h.
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8) chropowatość bezwzględna: 0,0004 mm
9) przewodność cieplna: 0,40 W/mK
10) rozszerzalności termiczna: 130 mm/100m
Dopuszcza się wykonanie instalacji wody z rur innego producenta, pod warunkiem zastosowania średnic
zastępczych do podanych w projekcie. W przypadku zastosowania rur z innego materiału należy je montować
zgodnie z zaleceniami producenta.
- Izolacja termiczna rurociągów wody ciepłej i cyrkulacyjnej układanych podtynkowo – firmy Thermaflex lub
równoważne:
1) materiał: otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej z zewnętrzną folią chroniącą przed wilgocią
i uszkodzeniami mechanicznymi,
2) grubość min. 6 mm,
3) gęstość 30-40 kg/m3,
4) współczynnik przewodzenia ciepła - λ = 0,038 W/mK, przy temp. 40°C,
5) współczynnik oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej μ ≥ 3500,
6) kategoria pożarowa – nie rozprzestrzenia ognia,
7) zakres temperatur -80°C ÷ +95°C.
- Izolacja termiczna rurociągów wody ciepłej i cyrkulacyjnej układanych natynkowo – firmy Thermaflex lub
równoważne:
1) materiał: otulina termoizolacyjna z pianki poliuretanowej,
2) grubość min. 20 mm,
3) gęstość 20 kg/m3 } 15%,
4) współczynnik przewodzenia ciepła - λ = 0,035 W/mK, przy temp. 40°C,
5) kategoria pożarowa – nie rozprzestrzenia ognia,
6) maksymalna temperatura pracy +135°C.
- Wodomierz główny zimnej wody np. GMDX (wielostrumieniowy, sucho bieżny) o średnicy 3/4” o przepływie
nominalnym Qn=4,0m3/h np. firmy Bmeters,
- filtr siatkowy, skośny o średnicy 1”,
- zawór antyskażeniowy EA DN25 np. EA251 firmy Socla,
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
Do przygotowania oraz łączenia rur PeX należy stosować narzędzia:
1) cięcie rur: nożyce dla rur d14-20mm, obcinak krążkowy dla rur d25-63mm,
2) gięcie rur: sprężyna wewnętrzna, sprężyna zewnętrzna, giętarka,
3) kalibrowanie i fazowanie: urządzenia do fazowania, wiertarka,
4) połączenia zaprasowywane: zaciskarki (praski) ręczne, elektryczne, akumulatorowe,
5) szczypce, klucze monterskie, klucze dynamometryczne.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. RURY
Rury muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej wielkości. Kształtki należy przewozić w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. Przeładunku i magazynowania przewodów i kształtek należy
unikać ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.
4.2. ELEMENTY WYPOSAŻENIA
Transport wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Zaleca się transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producentów. Wszystkie elementy należy przechowywać w magazynach lub
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
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4.3. IZOLACJE TERMICZNE
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu
z sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,
Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach
krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny PE, ponieważ materiał
ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać
się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. PROWADZENIE PRZEWODÓW INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH
- Przewody poziome prowadzić ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów
zapewnić możliwość odwodnienia instalacji oraz możliwość odpowietrzenia przez punkty czerpalne.
Dopuszcza się układanie odcinków przewodów bez spadku jeżeli opróżniania z wody jest możliwe przez
przedmuchanie sprężonym powietrzem.
- Przewody instalacji należy prowadzić po ścianach wewnętrznych.
- Dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodów lub stosowanie
elektrycznego kabla grzejnego)
- Rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniżej poziomu podłogi budynku
niepodpiwniczonego lub poniżej poziomu podłogi piwnicy przy spełnieniu warunków:
temperatura wewnętrzna pomieszczeń jest zawsze powyżej 0oC
- 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 to wynika z wymagań dla materiału, z którego
wykonane są rury.
- Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
- Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym należy
zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.
- Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w warstwie izolacyjnej podłogowej powinny być
układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione
w dokumentacji technicznej powykonawczej.
- Przewody układane w bruzdach prowadzi się w rurze płaszczowej w taki sposób aby przy wydłużeniach
Cieplnych powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją
zakrywający
- w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub siły
rozrywające połączenia.
- Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji.
- Przewody wodociągowe należy izolować, gdy działanie ciepła może spowodować podwyższenie
-

temperatury ścianki rurociągu powyżej +30oC.
- Przewody prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej należy
izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni rury.
- Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu
albo podłogi powinna wynosić co najmniej:
dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm
dla przewodów średnicy 32 ÷ 50 mm – 5 cm
dla przewodów średnicy 65 ÷ 80 mm – 7 cm
dla przewodów średnicy 100 mm – 10 cm.
- Przewody prowadzone obok siebie układa się równolegle.
- Przewody pionowe prowadzi się tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na
kondygnację.
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- Przewody poziome

wody zimnej prowadzi się poniżej przewodów wody ciepłej, c.o. i gazu.
- Nie wolno prowadzić wodociągu powyżej przewodów elektrycznych.
- Minimalna odległość przewodów wodociągów od elektrycznych 0,10 m.
5.2. POŁĄCZENIE RUROCIĄGÓW
Połączenia zaprasowywane – należy wykonać przez dokonanie zaciśnięcia odpowiednio kalibrowanego bosego
końca rury i łącznika. Do łączenia zaprasowywanego rur PeX stosuje się:
- akumulatorową zaciskarkę,
- zaciskarkę sieciową dla średnic powyżej DN50.
Połączenia gwintowe – mogą być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką
zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów w metalu
powinny być zgodne z PN-ISO 7-1 i/ lub PN-ISO-228-1. Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę
teflonową lub pastę uszczelniającą. Stosowanie konopi jest dopuszczone z wyjątkiem połączeń z gwintami
wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym
ma tylko jeden z łączonych elementów. W połączeniach z gwintami wykonywanymi w tworzywie nie mogą być
stosowane materiały pęczniejące pod wpływem wody. Połączenia gwintowe stosuje się w instalacjach o
ciśnieniu roboczym do 10 bar i temperaturze roboczej do 120°C.
Przewody poziome prowadzić tak, aby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość
odwadniania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość
przepływu zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnienie z wody jest możliwe przez przedmuchanie
sprężonym powietrzem.
5.3 PODPORY
- Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Ich
konstrukcja powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy
przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja podpór
przewodów poziomych musi zapewniać swobodne przesuwanie się rur.
- Przewody układane w warstwie izolacji termicznej posadzki powinny być mocowane do podłoża co 1 m.
- Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych i miedzianych w instalacji wodociągowej

5.4 TULEJE OCHRONNE
- Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a
przewodu pionowego przez strop) należy stosować przepust w tulei ochronnej, która powinna być w sposób
trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.
- Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:
- co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową
- co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop.
- Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy
przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na
stropie.
- Przestrzeń między rurą a tuleją wypełnić materiałem trwale plastycznym, nie działającym korozyjnie na
rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczenie i utrudniającym powstanie w niej naprężeń
ścinających.
- W tulei ochronnej nie może się znajdować żadne połączenie rury przewodu.
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- Przejście

rury przewodu przez przegrodę w tulei nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.
- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym w
projekcie technicznym.
5.5. MONTAŻ ARMATURY
- Przed zainstalowaniem 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.
- Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę wodociągową do
takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pralki automatyczne.
- Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
- Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu aby w czasie rozbioru wody
napływała ona „pod grzybek” .
- Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym.
- W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód cieplej wody powinien być podłączony z lewej strony.
- Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, wysokość ustawienia armatury czerpalnej na
ścianie powinna być zgodna z tabelą poniżej:

5.8. URZĄDZENIE DO POMIARU PRZEPŁYWU WODY (WODOMIERZ)
1) Zestaw wodomierzowy montować na podporach betonowych w położeniu poziomym zgodnie z oznaczonym
na wodomierzu kierunkiem przepływu.
2) Odcinki przewodu wodociągowego przed i za zestawem wodomierzowym powinny być wykonane
współosiowo.
3) Przed zainstalowaniem zestawu wodomierzowego przewód wodociągowy powinien być pozbawiony
zanieczyszczeń przez przepłukanie.
4) Podstawowym połączeniem przewodów PE z elementami uzbrojenia są połączenia kołnierzowe ze
zgrzewaną tuleją. Połączenie kołnierzowe skręcić za pomocą śrub. Muszą być użyte wszystkie przewidziane
w połączeniu śruby. Po skręceniu długość wystającego z nakrętki gwintu powinna być jednakowa i wynosić
ok. 1.5 - 2 zwoje gwintu.
5) Niedopuszczalne jest przesuniecie osi łączonych elementów.
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6) Należy stosować uszczelki z elastomeru. Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3 do 5 mm
od wewnętrznej średnicy rury.
5.9. WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
- Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych i innymi
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:
- wody zimnej – w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody
- wody ciepłej – w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o
temperaturze w granicach od 55oC do 60oC.
- Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu
szczelności instalacji w stanie zimnym.
5.10. IZOLACJA CIEPLNA
- Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być izolowane cieplnie.
- Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
- Materiały izolacyjne, ich zakończenia powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób
składowania powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
- Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha.
- Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.
- Grubości izolacji dobierać zgodnie z tabelą poniżej.

5.11. OZNACZENIA
- Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i
izolacji cieplnej, należy oznaczyć:
- na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
będących lokalami użytkowymi
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-

w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach – w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych w budynku – w miejscach dostępu do armatury i urządzeń związanych z użytkowaniem
i obsługą tych elementów instalacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej powinna być przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji:
- długość przewodu mierzy się wzdłuż jego osi
- do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników
- długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy.
7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacja powykonawcza zawiera:
- plan sytuacyjny
- opis techniczny
- rysunki powykonawcze
- obliczenia powykonawcze
- rozwiązanie instalacji wodociągowej p.poż.
- dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające dozorowi technicznemu (UDT)
- oświadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobów w instalacji
- instrukcję obsługi wraz z dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń i wyrobów
- obmiar powykonawczy.
7.3. ODBIORY
7.3.1. ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY ROBÓT POPRZEDZAJĄCYCH WYKONANIE INSTALACJI
WODOCIĄGOWEJ
- Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających.
- Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez
innych pracowników tego samego lub innego wykonawcy.
- Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów
robót:
- wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu,
- wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego
instalacji – zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji – zgodność
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,
wykonywanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej
instalacji wodociągowej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części zewnętrznej tej instalacji –
wymiary wewnętrzne, wykonane dna i ścian, spadek, odwodnienie,
- Po wykonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania
robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.
- W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego
wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.

Strona | 10

7.3.2 ODBIÓR TECHNICZNY – CZĘŚCIOWY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
- Odbiór techniczny – częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji
wodociągowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład przewodów
ułożonych i zainstalowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych,
przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w
przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie możliwe 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:
- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmiany w tym projekcje,
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,
- 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 protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub
lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć
protokół niezbędnych badań odbiorczych.
7.3.3 ODBIÓR TECHNICZNY – KOŃCOWY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
- Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu następujących
warunków:
- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
- instalację wypłukano, napełniono wodą,
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.
- Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
- Projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami
dokonanymi w czasie budowy),
- dziennik budowy,
- obmiary powykonawcze,
- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,
- protokóły odbiorów technicznych – częściowych,
protokóły wykonanych badań odbiorczych,
dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, np. paszporty urządzeń
ciśnieniowych,
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
- instrukcję obsługi instalacji.
- W ramach odbioru końcowego należy:
sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie
konieczności wprowadzenia odstępstwa,
- sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,
sprawdzić protokóły odbiorów technicznych – częściowych,
- sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.
- Odbiór techniczny – końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wodociągowej do
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
- Protokół odbioru technicznego – końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
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użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.
7.4. BADANIA ODBIORCZE
7.4.1. POMIARY
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary:
- temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 K. Dopuszcza się
dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów zapewniających dotykowych na metalowym elemencie
instalacji (np. na złączu lub śrubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia
czujnika z ewentualnie nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń.
- spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających dokładność
odczytu nie mniejszą niż 10 Pa.
7.4.2 BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOŚCI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
- Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna
być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej,
a budynek w którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty.
- Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia
roboczego.
- Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji
(szczególnie połączeń i dławic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.
- Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w
zbiorniki wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.
- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150
mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:
- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
- 0,2 bar przy zakresie wyższym.
- Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie
mniej niż 10 barów a badanie należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w
tablicach 8 i 9.
Tabela 8
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, instalacji wodociągowej wykonanej z przewodów metalowych
(ze stali ocynkowanej, stali odpornej na korozję albo miedzi)
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Tabela 9
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, instalacji wodociągowej wykonanej z przewodów z tworzyw
sztucznych

7.4.3. BADANIE SZCZELNOŚCI INSTALACJI SPRĘŻONYM POWIETRZEM
- Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem nie zawierającym oleju.
- Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinna przekraczać 3 bar.
- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150
mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i podziałce elementarnej 0,1 bar.
- W przypadku ujawnienia się nieszczelności podczas badania instalacji można je lokalizować akustycznie
lub z użyciem roztworu pieniącego.
- Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie co
najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury
nie powinna przekraczać ± 3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna.
- Warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest niestwierdzenie nieszczelności instalacji i
niewykazanie przez manometr spadku ciśnienia.
7.4.4. BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOŚCI INSTALACJI WODY CIEPŁEJ WODĄ CIEPŁĄ
Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną należy
poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 60oC.
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7.4.5. BADANIA ODBIORCZE OZNAKOWANIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy poszczególne odgałęzienia
przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura
przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na
schematach instrukcji obsługi.
7.4.6. BADANIA ARMATURY ODCINAJĄCEJ
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:
- doboru armatury , co wykonuje się przez jej identyfikację o porównanie z projektem (dokumentacją),
- szczelności zamknięcia i połączeń armatury,
- poprawności i szczelność montażu głowicy armatury.
7.4.7. BADANIA ODBIORCZE INNYCH ELEMENTÓW W INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp. powinny
być określone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentację techniczno – ruchową opracowaną przez
producenta.
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół.
8. OBMIAR ROBÓT.
8.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT.
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg ustaleń 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.
8.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.
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 urządzenie lub sprzęt wymagają
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania budowy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym po wykonaniu wszystkich czynności i spełnieniu
wymagań i badań składających się na ich wykonanie, określonych dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami

Strona | 14

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z podatkiem VAT.
10. NORMY ZWIĄZANE
PN - EN ISO 6708 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego).
PN-EN 10226-1 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.
PN-EN ISO 228-1 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.
PN – 84/B - 01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
PN – 92/B – 01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN–B– 01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1
PN – 87/B –02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem.
PN – 87/B –02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
PN – 87/B –02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna
elementów budowlanych . Wymagania.
PN – 76/B - 02440 Zabezpieczenia urządzeń ciepłej wody w budynkach. Wymagania
PN – 71/B – 10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN – 81/B - 10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN – 81/B - 10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
PN – 81/B - 10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.
PN –B – 10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
PN – B – 73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania.
PN – B – 73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania.
PN – 71/H - 04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej
środowisk.
PN – H – 74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN – 70/N – 01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.
PN – 70/N – 01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla
przesyłanych czynników.
PN – 70/N – 01270 - 14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania.
ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fitting for hot and cold water systems.
prPN – EN 806 - 1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). Część 1:
Wymagania ogólne.
prPN – EN 1717 Zabezpieczenia przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacjach
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających
przed przepływem zwrotnym.
prEN 12502 - 3 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w systemach
przewodzących wodę. Część 3: Przegląd czynników wpływających na ogniowo
cynkowane materiały żelazne.
ZAT/99 – 02 - 013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego
ogrzewania. Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IS 02.02
DLA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z KOTŁOWNIĄ I ZBIORNIKIEM
GAZU W m. RUSZÓW
IS – Instalacje sanitarne
IS-02.02 – Instalacja centralnego ogrzewania.
KOD CPV: 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
KOD CPV: 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania.
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
dotyczących budowy instalacji centralnego ogrzewania dla budowy zewnętrznej instalacji gazowej wraz z
kotłownią i podziemnym zbiornikiem gazu w miejscowości Ruszów.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie budowy instalacji
centralnego ogrzewania dla budynku zgodnie z pkt. 1.1.
1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie etapy, w jakich będzie realizowana budowa instalacji centralnego ogrzewania.
Instalacje przedstawione do badań powinny spełniać następujące warunki:
- zakończenie wszelkich robót montażowych przy instalacjach,
- zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach, w których występują elementy
instalacji,
- wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej,
- wykonanie i sprawdzenie działania urządzeń technicznych i osprzętu instalacji.
1.3.1. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ.
Instalacja centralnego ogrzewania powinna być wykonana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi
organami.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji wynikłe w trakcie budowy instalacji wewnętrznych, powinny być
uwzględnione w dokumentacji powykonawczej.
1.3.2. MATERIAŁY.
Materiały i prefabrykaty użyte do wykonania robót związanych z budową wewnętrznych instalacji sanitarnych
powinny być zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi producentów oraz powinny posiadać aktualne atesty.
1.3.3. ROBOTY WSTĘPNE.
W pierwszej kolejności należy wykonać:
- demontaże istniejących i zbędnych urządzeń i instalacji hydraulicznych
- główne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnętrznych: przekucia i bruzdy,
- roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiałów.
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1.3.4. ROBOTY MONTAŻOWE.
Po wykonaniu wstępnych robót budowlanych umożliwiających wejście z robotami sanitarnymi na plac budowy i
po udostępnieniu frontu robót przez ekipę budowlaną, należy przystąpić do robót instalacyjnych zgodnie z
wymaganiami szczegółowymi:
- montaż liczników ciepła wraz z towarzyszącą armaturą,
- montaż rurarzu z zaworami,
- montaż szafek rozdzielaczowych,
- montaż rozdzielaczy obiegowych z grupą pompową i rotametrami,
- montaż grzejników podłogowych,
- montaż osprzętu (zaworów odpowietrzających, siłowników),
- wykonanie prób hydraulicznych i regulacji,
- montaż głowic termostatycznych,
1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę
instalacji centralnego ogrzewania dla budynku biurowego zgodnie z pkt. 1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna
związana jest z wykonaniem w/w robót.
2. MATERIAŁY.
2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Materiały stosowane do montażu instalacji centralnego ogrzewania powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW
Przewody grzewcze – firmy VIEGA, Heatpex, Uponor, TECE lub równoważne:
1) materiał: rury wielowarstwowe PeX,
2) połączenia: kształtki zaprasowywane, kształtki zaciskane, kształtki skręcane,
3) maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
4) maksymalna temperatura pracy: 95°C
5) czas pracy: 50 lat
6) dopuszczalna temperatura awarii: 100°C
7) dopuszczalny czas pracy w temp. awarii: 100 h.
8) chropowatość bezwzględna: 0,0004 mm
9) przewodność cieplna: 0,40 W/mK
10) rozszerzalności termiczna: 130 mm/100m
Dopuszcza się wykonanie instalacji c.o. z rur innego producenta, pod warunkiem zastosowania średnic
zastępczych do podanych w projekcie. W przypadku zastosowania rur z innego materiału należy je montować
zgodnie z zaleceniami producenta.
- armatura odcinająca, regulacyjna, odpowietrzająca
- szafki rozdzielaczowe podtynkowe malowane proszkowo, kolor uzgodnić z architektem
- rozdzielacze obiegów grzewczych

Strona | 17

Izolacja termiczna rurociągów wody grzewczej układanych podtynkowo i w posadzkach – firmy Thermaflex
lub równoważne:
1) materiał: otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej z zewnętrzną folią chroniącą przed wilgocią i
uszkodzeniami mechanicznymi,
2) grubość min. 6 mm,
3) gęstość 30-40 kg/m3,
4) współczynnik przewodzenia ciepła - λ = 0,038 W/mK, przy temp. 40°C,
5) współczynnik oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej μ ≥ 3500,
6) kategoria pożarowa – nie rozprzestrzenia ognia,
7) zakres temperatur -80°C ÷ +95°C.
Izolacja termiczna rurociągów wody grzewczej układanych natynkowo – firmy Thermaflex lub równoważne:
1) materiał: otulina termoizolacyjna z pianki poliuretanowej,
2) grubość min. 20 mm,
3) gęstość 20 kg/m3 } 15%,
4) współczynnik przewodzenia ciepła - λ = 0,035 W/mK, przy temp. 40°C,
5) kategoria pożarowa – nie rozprzestrzenia ognia,
6) maksymalna temperatura pracy +135°C.
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3. SPRZĘT
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Do przygotowania oraz łączenia rur PeX należy stosować narzędzia:
1) cięcie rur: nożyce dla rur d14-20mm, obcinak krążkowy dla rur d25-63mm,
2) gięcie rur: sprężyna wewnętrzna, sprężyna zewnętrzna, giętarka,
3) kalibrowanie i fazowanie: urządzenia do fazowania, wiertarka,
4) połączenia zaprasowywane: zaciskarki (praski) ręczne, elektryczne, akumulatorowe,
5) szczypce, klucze monterskie, klucze dynamometryczne.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. RURY
Rury muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej wielkości. Kształtki należy przewozić w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. Przeładunku i magazynowania przewodów i kształtek należy
unikać ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.
Rury muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej wielkości . Kształtki należy przewozić w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. Przeładunku i magazynowania przewodów i kształtek należy
unikać ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.
4.2. ELEMENTY WYPOSAŻENIA
Transport wyposażenia takiego jak grzejniki, armatura powinien odbywać się krytymi środkami transportu.
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentów. Wszystkie elementy należy
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

Strona | 18

4.3. IZOLACJE TERMICZNE
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu
z sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,
Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach
krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny PE, ponieważ materiał
ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać
się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Warunki przystąpienia do robót.
Przed przystąpieniem do montażu instalacji centralnego ogrzewania należy:
- wyznaczyć miejsca montażu rur, kształtek, armatury, urządzeń,
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów.
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności :
- przygotowanie warstwy styropianu pod instalację ogrzewania podłogowego
- ułożenie na styropianie folii aluminiowej z podziałką
- układanie instalacji ogrzewania podłogowego
- montaż szafek rozdzielaczowych
- montaż rozdzielaczy ogrzewania podłogowego
- montaż automatycznych zaworów odpowietrzających
- wykonanie ciśnieniowych prób hydraulicznych
- montaż izolacji cieplnej
- wykonanie nastaw wstępnych zaworów ogrzewania podłogowego
5.1. PROWADZENIE PRZEWODÓW INSTALACJI OGRZEWCZYCH
- Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi „Wytyczne projektowania centralnego
ogrzewania”.
- Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania),
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i 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:
1) wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
2) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
3) przecinanie rur,
4) założenie tulei ochronnych,
5) ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
6) wykonanie połączeń.
- Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła.
Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie całego pionu.
- W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 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 6÷8 mm od
grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy
wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.
- Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm. Piony należy łączyć do rurociągów
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poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa
była kompensacja wydłużeń przewodów.
5.2. POŁĄCZENIE RUROCIĄGÓW
Połączenia zaprasowywane – należy wykonać przez dokonanie zaciśnięcia odpowiednio kalibrowanego bosego
końca rury i łącznika. Do łączenia zaprasowywanego rur PeX stosuje się:
- akumulatorową zaciskarkę,
- zaciskarkę sieciową dla średnic powyżej DN40.
Połączenia gwintowe – mogą być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką
zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów w metalu
powinny być zgodne z PN-ISO 7-1 i/ lub PN-ISO-228-1. Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę
teflonową lub pastę uszczelniającą. Stosowanie konopi jest dopuszczone z wyjątkiem połączeń z gwintami
wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym
ma tylko jeden z łączonych elementów. W połączeniach z gwintami wykonywanymi w tworzywie nie mogą być
stosowane materiały pęczniejące pod wpływem wody. Połączenia gwintowe stosuje się w instalacjach o
ciśnieniu roboczym do 10 bar i temperaturze roboczej do 120°C.
Przewody poziome prowadzić tak, aby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość
odwadniania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość
przepływu zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnienie z wody jest możliwe przez przedmuchanie
sprężonym powietrzem.
5.3. PODPORY
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na podporach stałych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie
mniejszych niż to wynika z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury.
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i przesuwnych (wsporników i wieszaków) musi być zgodne z
projektem. Nie wolno zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez zgody projektanta.
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji).
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali
węglowej zwykłej) i cieplnej.
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych.
Przewód zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.
Przewód zasilający pionu dwururowego powinien znajdować się z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla
patrzącego na ścianę).
Obejście pionów dwururowych gałązkami grzejnikowymi wykonać od strony pomieszczenia.
Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów wody zimnej i gazowych.
5.4. TULEJE OCHRONNE
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleje ochronne o średnicy wewnętrznej
większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:
- co najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową
- co najmniej 1 cm przy przejściu przez strop.
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż
grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony i wystawać ponad posadzkę około 2 cm przy przejściu
przez strop. Nie dotyczy to gałązek grzejnikowych, których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką
ochronną.
Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić należy materiałem trwale plastycznym, nie działającym
korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczenie i nie wywołujące naprężeń ścinających.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany
w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E,
izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów.
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Przejście rurą w tulei przez przegrodę nie może być podporą przesuwną tego przewodu.
5.5. MONTAŻ ARMATURY
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armaturę, po sprawdzeniu prawidłowości działania, montować tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.
Kierunek przepływu wody instalacyjnej musi być zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna być mocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. Zawory grzejnikowe połączone
bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania.
Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna być
zainstalowana w takim położeniu, aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek”. Nie dotyczy
to zaworów z przepływem wody w obu kierunkach.
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów
przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu) dla umożliwienia opróżniania
poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu.
Armaturę spustową lokalizować w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzyć w złączkę do węża w sposób
umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych).
5.6. IZOLACJA CIEPLNA
- Przewody instalacji centralnego ogrzewania powinny być izolowane cieplnie.
- Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
- Materiały izolacyjne, ich zakończenia powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób
składowania powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
- Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha.
- Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.
- Grubości izolacji dobierać zgodnie z tabelą poniżej.

5.7. WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu
szczelności w stanie zimnym.
Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej wykonać zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi w
Projekcie wykonawczym.
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych ustawić na każdym
zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych, zgodnie z instrukcją producenta zaworów.
5.8. OZNACZENIA
- Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i
izolacji cieplnej, należy oznaczyć:

Strona | 21

-

na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
będących lokalami użytkowymi
w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach – w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych w budynku – w miejscach dostępu do armatury i urządzeń związanych z użytkowaniem
i obsługą tych elementów instalacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
7 ODBIÓR ROBÓT
7.1. ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY ROBÓT POPRZEDZAJĄCYCH WYKONANIE INSTALACJI
OGRZEWCZEJ
Odbiory międzyoperacyjne dokonuje się szczególnie, gdy dalsze prace będą wykonywane przez innych
pracowników. Należy je prowadzić np. dla wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy –
umiejscowienie i wymiary otworu.
7.2. ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY
Przeprowadza się dla tych części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót, bez oceny
prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:
- sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem oraz
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w warunkach
wykonania i odbioru , w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone
do dziennika budowy
- przeprowadzić niezbędne badanie odbiorcze.
7.3. ODBIÓR KOŃCOWY INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Odbioru końcowego dokonuje się wtedy, gdy:
- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej
- instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym
- zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na gorąco
w ruchu ciągłym, podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie
założonych parametrów czynnika grzejnego
- zakończono roboty budowlano – konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt ogrzewania w
pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej i
innych wymagań związanych z oszczędnością energii.
W ramach odbioru końcowego należy:
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, a także protokoły zawierające wyniki
badań odbiorczych
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów
- sporządzić protokół odbioru, który nie powinien zawierać postanowień warunkowych.
7.4. BADANIA ODBIORCZE
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
umowie.
7.4.1. BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOŚCI
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 szczelności 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.
7.4.2. BADANIE SZCZELNOŚCI WODĄ ZIMNĄ
Przed przystąpieniem do badania instalację należy dokładnie wypłukać, przy dodatniej temperaturze, otwartych
zaworach przelotowych, przewodowych i grzejnikowych oraz zamkniętych zaworach obejściowych i
odpowietrzyć.
Po płukaniu instalację należy instalację napełnić wodą, kocioł z wbudowanym naczyniem wzbiorczym
przeponowym odłączyć na czas próby.
Dokonać, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, starannego przeglądu instalacji, czy nie występują przecieki
wody lub roszenia
Do instalacji podłączyć ręczną pompę do badania szczelności, wyposażoną z zbiornik wody, zawory odcinające,
zawór zwrotny i spustowy.
Używać manometru tarczowego o średnicy min. 150 mm o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i
działce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar i 0,2 bar przy zakresie wyższym.
Ciśnienie próbne przy badaniu na zimno

Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną instalacji wykonanej z przewodów metalowych

7.4.3. BADANIE ODBIORCZE DZIAŁANIA NA ZIMNO INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Po zakończeniu badania szczelności na zimno:
- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła,
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- sprawdzić napełnienie instalacji wodą, poziom wody w naczyniu wzbiorczym zamkniętym jest zgodne z
projektem.
- uruchomić pompy obiegowe kotłów.
7.4.4. BADANIA ODBIORCZE POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA I SZCZELNOŚCI NA GORĄCO
INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Badanie działania i szczelności na gorąco prowadzić:
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania zabezpieczeń instalacji
- po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie.
- po uruchomieniu źródła ciepła, przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczających parametrów obliczeniowych.
Podczas badania na gorąco dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławnic itp., skontrolować
zdolność wydłużania kompensatorów. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje
przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń.
Po badaniu szczelności na gorąco poddać instalację dodatkowej obserwacji. Wynik można uznać za pozytywny
jeśli w czasie 3-dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie przekraczają 0,1% jego pojemności.
7.5. POMIARY
Podczas dokonywania odbioru poprawności działania wykonywać pomiary:
- temperatury zewnętrznej w miejscach zacienionych na wysokości 1,50 m nad ziemią i w odległości nie
mniejszej niż 2 m od budynku
- temperatury wody (dokładność odczytu +/-0,5oK).
- spadków ciśnienia wody za pomocą manometrów różnicowych z dokładnością odczytu nie mniejszą niż 10 Pa.
Pomiaru dokonywać 0,75 m nad podłogą, w środku pomieszczenia lub w kilku jego miejscach, tak, aby
odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami
pomiarowymi nie przekraczała 10 m
- spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach.
7.6. INNE BADANIA ODBIORCZE
- badanie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji (przed wykonaniem izolacji
cieplnej)
- badanie odpowietrzenia instalacji
- badanie oznakowania instalacji
- badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury –
przeprowadzić zgodnie z PN-B-02419.
- badanie zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej (jakość wody)
- sprawdzenie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody
wodociągowej jeżeli uzupełnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociągowej
(urządzenia zabezpieczające wg PN-B-01706)
- badanie pomp obiegowych (szczelność, zgodność kierunków przepływu, poprawność montażu w zakresie bhp)
- badanie armatury odcinającej (dobór, szczelność połączeń, poprawność i szczelność montażu głowicy)
- badanie armatury regulującej
7.7. OBMIAR ROBÓT POWYKONAWCZY
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu:
- długość przewodu mierzy się wzdłuż jego osi
- do ogólnej długości przewodu wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników
- długość zwężki (redukcji) wliczyć do długości przewodu o większej średnicy
- długość przewodów przy badaniach na szczelność i na gorąco stanowi długość przewodów zasilających i
powrotnych.
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7.8. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:
- plan sytuacyjny
- opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną
- projekt techniczny powykonawczy (projekt, na którym naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i
uzupełnienia instalacji)
- obliczenia powykonawcze
- dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT
- oświadczenia, że ewentualne wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania są zgodne z projektem
technicznym i obowiązującymi przepisami i normami
- instrukcje obsługi instalacji wraz z DTR wyrobów i urządzeń
- gwarancje producentów lub dystrybutorów
- obmiar powykonawczy.
8. OBMIAR ROBÓT.
8.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT.
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg ustaleń 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.
8.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.
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 urządzenie lub sprzęt wymagają
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania budowy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym po wykonaniu wszystkich czynności i spełnieniu
wymagań i badań składających się na ich wykonanie, określonych dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z podatkiem VAT.
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10. NORMY ZWIĄZANE
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań
PN-EN 442-2:1999/Al:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki Ocena zgodności
PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania
PN-EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi, Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur
miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego
PN-EN 1254-2:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne Część 2: Łączniki do rur miedzianych
z końcówkami do zaciskania
PN-EN 1254-3:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne Część 3: Łączniki do rur z tworzyw
sztucznych z końcówkami do zaciskania
PN-EN 1254-4:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne Część 4: Łączniki z końcówkami
innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych
PN-EN 1254-5:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne Część 5: Łączniki do rur miedzianych
z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda
obliczania
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie.
Metoda obliczania
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody
uproszczone i wartości orientacyjne.
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów
ciepłowniczych. Wymagania
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i
wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania
PN-B-022421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze
PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000
PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów
wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłania
czynników
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IS 02.03
DLA INSTALACJI I KOTŁOWNI GAZOWEJ
BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z KOTŁOWNIĄ I ZBIORNIKIEM
GAZU W m. RUSZÓW
IS – Instalacje sanitarne
IS-02.03 – Instalacja i kotłownia gazowa
KOD CPV: 45333000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
KOD CPV: (45111300-1) - Roboty demontażowe i rozbiórkowe
KOD CPV: (45350000-5) - Instalacje mechaniczne.
KOD CPV: (45351000-2) - Mechaniczne instalacje inżynieryjne.
1. WSTĘP.
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w
zakresie wykonania zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji gazowej dla budowy zewnętrznej instalacji gazowej
wraz z kotłownią i podziemnym zbiornikiem gazu w miejscowości Ruszów z dostosowaniem jej do zasilania
punktu odbioru gazu jakim jest kocioł dwufunkcyjny niskotemperaturowy (kondensacyjny) z zamkniętą komorą
spalania.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.2.
1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACĄ TECHNICZNĄ.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
instalacji olejowej zewnętrznej oraz wewnętrznej poprzez adaptację układu do zasilenia odbiorników.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- demontaż istniejących fragmentów instalacji c.o. oraz elementów kotłowni stałopalnej,
- dostawa i montaż kotła niskotemperaturowego, kondensacyjnego, gazowego o mocy 49 kW,
- dostawa i montaż pojemnościowego podgrzewacza wody,
- dostawa i montaż urządzenia stabilizacji ciśnienia i uzupełniania wody,
- dostawa i montaż elementów instalacji odprowadzenia spalin,
- dostawa i montaż armatury na instalacji kotłowej,
- dostawa i montaż orurowania,
- wykonanie instalacji gazowej,
- wykonanie instalacji ściekowej kotłowni,
- wykonanie instalacji wentylacyjnej,
- próba szczelności i uruchomienie kotłowni,
- zabezpieczeniem antykorozyjnym i termicznym rur i urządzeń.
1.3. OGÓLNE WYMAGANIA.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane i przepisami zawartymi w dokumentach wymienionych w punkcie 10. niniejszej specyfikacji.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów, określonych w dokumentacji
technicznej, na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
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2. MATERIAŁY.
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony
Polskimi Normami.
2.1. PRZEWODY.
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i
ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.
Instalację należy wykonać z:
- rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 łączonych za pomocą spawania, a z armaturą i aparatami
gazowymi łączonych na gwint,
2.2. ARMATURA I URZĄDZENIA.
- uchwyty ścienne do mocowania rur,
- tuleje ochronne stalowe,
- kurki gazowe kulowe ćwierćobrotowe,
- reduktor I i II stopnia,
- dwuzłączki,
- kocioł gazowy jednofunkcyjny,
- farba antykorozyjna, emalia żółta.
3. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.
4.1. RURY.
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek
należy unikać ich zanieczyszczenia.
4.2. ELEMENTY WYPOSAŻENIA.
Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w
pojemnikach.
4.3. ARMATURA.
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w
magazynach zamkniętych.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. MONTAŻ RUROCIĄGÓW.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papier i inne elementy). Rur pękniętych
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Prowadzenie i mocowanie przewodów powinno umożliwiać samokompensację wydłużeń cieplnych oraz
eliminować ewentualne odkształcenia instalacji wywołane deformacją lub osiadaniem budynku.
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W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i
wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Przejścia przez przegrody określone jako
konstrukcyjne, granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei ochronnych z
uszczelnieniem elastycznym. Przejścia rurociągów przez ścianki działowe i inne przegrody wykonać poprzez
otwory o większych średnicach niż średnice przewodów przestrzenie pomiędzy rurami a otworami wypełnić
masą elastyczną.
Kolejność wykonywania robót:
- wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu,
- wykucie gniazd w ścianach i obsadzenie na zaprawie cementowej uchwytów lub kołków z wbiciem haków,
- przecinanie i gięcie rur,
- zamontowanie rurociągu z wykonaniem spawania, lutowania sczepnego i założeniem tulei ochronnych,
- spawanie, lutowanie połączeń.
Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac
konserwacyjnych.
Mocowanie przewodów gazowych do konstrukcji ścian, stropów wykonać za pomocą podpór, wsporników.
Wyklucza się stosowania zamocowań wykonanych z materiałów palnych. Niedopuszczalne jest stosowanie
zamocowań z tworzyw sztucznych.
Rozstaw podpór mocujących wykonać wg tabel. Wielkości te uzależnione są wielkością średnicy zewnętrznej
rury.
5.2. MONTAŻ ARMATURY I OSPRZĘTU.
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy:
- instalację kotła, pojemnościowego podgrzewacza c.w.u., urządzenia stabilizacji ciśnienia oraz pomp
przeprowadzić ściśle z Dokumentacją Techniczno Ruchową dostarczoną przez producenta,
- urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji powinny być montowane z uwzględnieniem
łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie,
- przed zainstalowaniem 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, aby kierunek przepływu wody 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.
5.3. MONTAŻ KOTŁOWNI GAZOWEJ.
Urządzenia kotłowni gazowej powinny być dostarczone przez wykonawcę w oryginalnych opakowaniach z DTR
i instrukcjami obsługi.
5.4. MONTAŻ URZĄDZEŃ KONTROLNO-POMIAROWYCH.
Montaż manometrów, termometrów oraz wodomierzy powinien być zgodny z warunkami montażu określonymi
przez producenta. Dla określonej dokładności pomiarów szczególnej uwagi wymaga miejsce i sposób montażu
czujników termometrycznych oraz zachowanie odpowiednich prostych odcinków rurociągów przyłącznych
przed i za urządzeniem pomiarowym przepływu jeśli takie są wymagane przez producenta urządzeń.
5.5. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI.
Kolejność czynności podczas próby instalacji gazowej na ciśnienie 50 kPa:
- przyłączenie pompy powietrznej,
- napełnienie instalacji powietrzem i utrzymanie ciśnienia przez 30 min.,
- sprawdzenie instalacji z zaznaczeniem ewentualnych nieszczelności,
- odłączenie pompy i zakorkowanie wylotu rury.
Pomiar wysokości ciśnienia wykonać manometrem klasy 0,6 na zakres pomiarowy 0-600 kPa
5.6. WYKONANIE IZOLACJI ANTYKOROZYJNEJ RUROCIĄGÓW STALOWYCH.
Wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz normą PN-79/H-97070
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“Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane. Ogólne wytyczne. Należy sprawdzić, czy wyroby posiadają atest
producenta oraz czy termin gwarancji nie został przekroczony.
Przed położeniem farby podkładowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania należy
odpowiednio oczyścić, odkurzyć i odtłuścić. Maksymalny odstęp czasu między oczyszczeniem i
zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowując farbę do malowania należy usunąć ewentualny kożuch,
dokładnie ją wymieszać, używając benzyny do lakierów – rozcieńczyć do lepkości roboczej oraz przefiltrować.
Czas schnięcia poszczególnych warstw wynosi 48 godzin. Grubość powłoki malarskiej powinna wynosić 90
mikrometrów (około 0,1 mm).
Z uwagi na zawartość w farbach składników palnych i toksycznych, podczas malowania należy przestrzegać
obowiązujących przepisów p.poż. i bhp, szczególnie przy pracy w pomieszczeniach zamkniętych.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać po pozytywnym wyniku próby ciśnieniowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisami zawartymi w dokumentach wymienionych w
punkcie 10. niniejszej specyfikacji.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót
zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
7. ODBIÓR ROBÓT.
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z przepisami zawartymi w
dokumentach wymienionych w punkcie 10. niniejszej specyfikacji.
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających.
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych
pracowników tego samego lub innego wykonawcy.
Po wykonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót
oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle 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.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru
technicznego instalacji.
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
- Projekt techniczny podwykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami
dokonanymi w czasie budowy),
- Dziennik budowy,
- obmiary podwykonawcze,
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
- protokoły odbiorów technicznych – częściowych,
- protokoły wykonanych badań odbiorczych,
- protokoły przeprowadzenia próby szczelności instalacji,
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
- instrukcję obsługi instalacji.
W ramach odbioru końcowego należy:
- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach
WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w Dzienniku budowy uzasadnienie konieczności
wprowadzenia odstępstwa,
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych – częściowych,
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,
- sprawdzić protokół badań szczelności instalacji,
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- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.
8. OBMIAR ROBÓT.
8.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT.
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg ustaleń 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.
8.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.
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 urządzenie lub sprzęt wymagają
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania budowy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu przyjęta w dokumentach umownych przez Zamawiającego.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, Poz. 690 z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz. U. Nr 113/98 poz. 728,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych DZ. U. Nr 107/98 poz.607, Nr
8/02 poz. 71,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE Dz.U. Nr209/02 poz. 1779,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 w sprawie
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szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 140/98 poz.906
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać sieci gazowe. Dz. U. Nr 97, Poz. 1055,
- PN-EN 1057: 1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody, i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania,
- PN-EN 1044: 2002 Lutowanie twarde. Spoiwa.
- PN-EN 1045: 2001 Lutowanie twarde Topniki do lutowania twardego. Klasyfikacja i techniczne warunki
dostawy,
- PN-EN 1254-1:2002 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne Część 2: Łączniki do rur miedzianych z
końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego,
- PN-EN 1254-2:2002 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne Część 1: Łączniki do rur miedzianych z
końcówkami do zaciskania,
- PN-EN 1254-5:2002 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne Część 5: Łączniki do rur miedzianych z
krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IS 02.04
DLA INSTALACJI GAZOWEJ ZBIORNIKOWEJ
BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z KOTŁOWNIĄ I ZBIORNIKIEM
GAZU W m. RUSZÓW
IS – Instalacje sanitarne
IS-02.04 – ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA ZBIORNIKOWA
KOD CPV: 45330000-0 Inst. gazowe
KOD CPV: 45321000-3 Izolacje ciepłochronne
KOD CPV: 45110000-1 Roboty ziemne
KOD CPV: 45231110-9 Układanie rurociągów
KOD CPV: 45231220-3 Gazociągi
KOD CPV: 45231222-7 Zbiorniki gazu
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji gazowej
wraz z robotami towarzyszącymi w ramach wydzielenia kotłowni gazowej dla budowy zewnętrznej instalacji
gazowej wraz z kotłownią i podziemnym zbiornikiem gazu w miejscowości Ruszów.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach montażowych
powiązanych z budową zewnętrznej instalacji gazowej zbiornikowej wraz ze zbiornikiem gazowym
podziemnym na gaz propanowy o pojemności 4850dm3 . Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania
robót montażowych wg projektu budowlanego branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich
Norm i szczegółowych wytycznych producentów.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych dalej.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót instalacyjnych wewnętrznych
określonych w Dokumentacji Projektowej stanowiącej cześć dokumentów przetargowych - opis techniczny i
rysunki.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
• Montaż kompletnego zbiornika gazowego na fundamencie betonowym,
• Roboty ziemne,
• Ułożenie przyłącza od zbiornika do budynku,
• Montaż szafki gazowej wentylowanej wnękowej z zaworem odcinającym, reduktorem,
• Próby i odbiory instalacji wraz ze zbiornikiem gazowym.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i ST-00 "Wymagania ogólne – Częśc ogólna".
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.'"Wymagania ogólne – częśc
ogólna".
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2. MATERIAŁY.
Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki.
• Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadać Polskim Normom.Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony
aktualnymi normami.
Rury stalowe muszą odpowiadać polskiej normie PN-EN 10208-2+AC. Rury stalowe przewodowe dla mediów
palnych. Zgodność stosowanych rur z wymaganiami w/w normy powinna być potwierdzona przez producenta
certyfikatem zgodności. Rurociągi wysokiego i średniego ciśnienia w części naziemnej instalacji należy
wykonać z rur stalowych bez szwu kl. R lub R35, łączonych przez spawanie. Dopuszcza się stosowanie połączeń
gwintowanych wyłącznie przy połączeniach z armaturą. Jako uszczelnienie należy używać taśmy teflonowej do
gazu.
Przyłącze średniego ciśnienia wykonać z rury polietylenowej PE100 do gazu SDR11 o średnicy D50x4,6 (w
zwoju). Należy stosować jeden odcinek rury PE rozwijanej ze zwoju. Rurę PE należy połączyć z rurami
stalowymi DN40 za pomocą muf elektrooporowych D50 SDR11 oraz złączek rurowych spawanych
PE/stal D50 x 1 1/2”.
Rury i kształtki do budowy przyłączy gazowych z PE muszą mieć kolor żółty i posiadać oznaczenia fabryczne
zawierające następujące informacje:
• nazwa producenta;
• klasa surowca;
• szereg ciśnieniowy;
• średnica zewnętrzna;
• grubość ścianki;
• szereg wymiarowy;
• obowiązująca norma;
• oznaczenie surowca;
• nr linii produkcyjnej;
• datę produkcji.
Armatura gazowa na odcinku od zbiornika do reduktora I-ego stopnia (przy zbiorniku) musi być dobrana na
ciśnienie PN25 i być w wykonaniu kołnierzowym. Armatura gazowa na odcinku od reduktora I-ego stopnia
(przy zbiorniku) do szafki gazowej z reduktorami II-ego stopnia (na ścianie budynku) musi być dobrana na
ciśnienie PN10 i być w wykonaniu kołnierzowym. Rury i kształtki powinny posiadać atest IGNIG Kraków.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej ST są:
• rury gazowe z rur PE100 SDR11 PN6,
• rury stalowe bez szwu kl. R lub R35 dla mediów palnych wg. PN-EN 10208-2+AC,
• armatura gazowa odcinająca i redukcyjna
• rury osłonowe stalowe,
• kołnierze oraz króćce kołnierzowe,
• uchwyty do rur i konstrukcje wsporcze,
• uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie,
• szafki gazowe wentylowane tworzywowe,
• taśma żółta do znakowania trasy rur gazowych,
• złączki PE/stal,
• mufy i trójniki do zgrzewania elektrooporowego,
• izolacja 3LPE,
• beton,
• pospółka piaskowa i piasek do zapraw,
• cement,
• deski iglaste obrzynane,
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3. SPRZĘT
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST-00. "Wymagania ogólne . Stosowany sprzęt powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy
występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. W czasie obsługi i
eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru
technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 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 użytkowania. 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
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Zalecane jest, aby Wykonawca sporządził projekt organizacji robót
uwzględniający sprzęt budowlany odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom niezbędnym do
realizacji robót instalacyjnych. Roboty związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie oraz przy
użyciu następujących urządzeń i narzędzi do prowadzenia robót instalacyjnych:
• środki transportowe,
• samochody samowyładowawcze,
• betoniarka,
• gwinciarka,
• prościarka, giętarka i nożyce do prętów,
• prościarka do rur PE,
• aparat do zgrzewania rur PE,
• spawarki,
• klucze do połączeń rur,
• giętarka do rur,
• ucinacze,
• narzędzia do fazowania rur,
• agregat prądotwórczy,
• sprężarki,
• koparka,
• spychacz,
• ubijak spalinowy (zagęszczarka wibracyjna),
• wyciąg masztowy,
• kocioł do grzania lepiku,
• pompa odwadniająca wykopy,
• sprzęt podręczny do malowania, szpachlowania itp.
Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy,
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producentów. Rury mogą być przewożone
dowolnymi środkami transportu. Materiały należy ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok
siebie i zabezpieczyć przed przesuwaniem się podczas transportu. Wyładunek powinien odbywać się z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur i kształtek nie można
zrzucać z samochodu, wlec po podłożu, wrzucać do wykopu lub przetaczać po pochylni.
Rury powinny być składowane w wiązkach nie wyżej niż 2 m. lub w stosach co 1.5 m, zabezpieczonych przed
rozsuwaniem się. Rury w zwojach należy składować w pozycji poziomej do wysokości 1,5 m.
Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej pod wiatą, układając je w pozycji leżącej jedno-, lub
wielowarstwowej. Powierzchnia składowania powinny być utwardzona, wolna od kamieni, zazębień i błota, z
możliwością odprowadzania wody opadowej. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych.

Strona | 35

Wysokość składowania rur nie powinna przekraczać 2m. Rury o powłokach chroniących przed korozją,
składowane na wolnym powietrzu należy pomalować mlekiem wapiennym, celem ochrony powłok przed
szkodliwym wpływem promieni słonecznych.
Rury z tworzywa przechowywać chroniąc przed promieniowaniem słonecznym. Rur z PE nie wolno nakrywać w
sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. Kartony z kształtkami należy w czasie transportu i
składowania chronić przed wilgocią i przechowywać pod dachem do czasu ich rozpakowania.
Otuliny izolacyjne przewozić można w pozycji poziomej samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w
kartonach lub rękawach foliowych. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.
Armatura specjalna, jak np. reduktory, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach
zamkniętych w pojemnikach. Wyroby należy układać wg poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT.
Ogólne warunki wykonania robót podano W ST-00. "Wymagania ogólne". Przy wykonywaniu robót
budowlanych należy ściśle przestrzegać ogólnych zasad bhp i p.-poż. Narzędziami posługiwać się zgodnie z
instrukcjami producenta urządzeń, zgodnie z zasadami bhp obsługi tych urządzeń. Prace spawalnicze mogą
wykonywać tylko osoby uprawnione.
5.2. WYKAZ ROBÓT OBJĘTYCH SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zewnętrznej
instalacji gazowej wraz z montażem zbiornika na gaz propanowy.
Wykonanie przyłącza gazowego:
• Oczyszczenie terenu z chwastów, wysokich traw itp.,
• Wykopy liniowe z odkładem urobku,
• Wywóz nadmiaru urobku,
• Wyrównanie dna wykopów,
• wykonanie podłoża z materiałów sypkich gr. 10 cm. pod przyłącze,
• montaż rur PE za pomocą zgrzewania elektrooporowego,
• montaż złączek przejściowych PE/stal,
• montaż rur stalowych,
• oznakowanie taśmą trasy rurociągu gazowego,
• wykonanie rur osłonowych stalowych na odcinkach pionowych rurociągu,
• izolacja rur i styków izolacją 3LPE,
• montaż szafki gazowej wnękowej,
• montaż w szafce zaworu odcinającego, reduktora II stopnia,
• ewentualny montaż gazomierza,
• zasypanie wykopów z zagęszczaniem gruntu.
Montaż zbiornika gazowego:
• Zdjęcie humusu wraz z odspojeniem gruntu w miejscu posadawiania zbiornika,
• Wykonanie fundamentu zbrojonego 260x130x30cm w szalunkach wraz z jego),
• Wykonanie uziomu otokowego wokół zbiornika – PATRZ SST W CZĘŚCI ELEKTR.,
• Wykonanie złącza do uziemienia autocysterny – PATRZ SST W CZĘŚCI ELEKTR.,
• Montaż zbiornika na fundamencie,
• Montaż osprzętu zbiornika (montaż wyposażenia zbiornika, zestawu redukcyjnego
orurowania itp.
• Wykonanie prób, odbiorów, zgłoszenie i odbiór przez UDT.

I

stopnia,
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5.3. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT.
5.3.1. Ogólne uwagi montażowe.
• Zaleca się montaż rur w warunkach, w których temperatura otoczenia jest większa niż -5°C.
• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy
zaprawy betonowej i muru);
• przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach; • nie układać rur
uszkodzonych; Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur powinny być gładkie i czyste, bez
defektów wynikających z przeciągania – nie powinny wykazywać rys, pęknięć, porów oraz
widocznych śladów po obróbce;
5.3.2. Układanie przyłącza.
Roboty przygotowawcze.
Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy
oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na
każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co
najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania
jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach
budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.
Prowadzenie wykopów.
Prace ziemne należy wykonywać w miarę możliwości szybko i starannie, nie trzymając zbyt długo otwartego
wykopu. Zastosować wykopy z odpowiednim zabezpieczeniem, zgodnie z odpowiednimi normami. Przed
przystąpieniem do robót, kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia rozpoznania placu budowy,
analizy przebiegu tras rurociągów z ustaleniami dot. ewentualnych kolizji, wyboru technologii wykopów i
określenia wystąpienia tzw. warunków niebezpiecznych. Przy prowadzeniu robót objętych zakresem
przedmiotowego opracowania kierownik budowy jest zobowiązany przed rozpoczęciem budowy do
sporządzenia planu BIOZ (podstawa prawna: Rozporzą- dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia. - Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r).
Plan BIOZ należy sporządzić w przypadku gdy wystąpią warunki niebezpieczne, tzn. gdy:
- wykonuje się wykopy o ścianach pionowych, bez rozparcia o głębokości większej, niż 1,5 m;
- wykonuje się wykopy o bezpiecznym nachyleniu ścian (zgodnym ze stosowną normą) o głębokości
większej, niż 3m.
Plan BIOZ należy sporządzić również w przypadku, gdy:
- roboty wykonuje się pod lub w pobliżu przewodów linii energetycznych, w odległości liczonej
poziomo od skrajni przewodów, mniejszej, niż:
• 3m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV,
• 5m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV,
• 10m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nie przekraczającym 30kV,
• 15m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nie przekraczającym 110kV.
Kierownik budowy, zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem zobowiązany jest do określenia, jakie zostaną
podjęte kroki zabezpieczające w warunkach niebezpiecznych. W przypadku braku występowania warunków
niebezpiecznych, kierownik budowy jest zwolniony z obowiązku sporządzenia planu BIOZ. Roboty należy
wykonywać zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującymi normami i przepisami BHP. W szczególności
należy:
• teren budowy ogrodzić i wywiesić tablicę informacyjną z podaniem osób funkcyjnych oraz
numerami telefonicznymi Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Energetycznego. W przypadku
pożaru, awarii i innych zagrożeń ewakuacja ludzi w kierunku bramy wjazdowej kompleksu.
• wyznaczyć i utrzymywać na bieżąco porządek na powierzchniach przejść dla pieszych, cią- gach
komunikacyjnych i pomostach.
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• wykopy wykonywać zgodnie ze stosownymi normami, z zastosowaniem stosownych zabezpieczeń
(np. deskowanie, odpowiedni kąt pochyłu skarp), z uwzględnieniem rodzaju gruntu. Podczas
wykonywanych robót zachować minimalną odległość pojazdów i urządzeń (np. koparka, spychacz)
od skrajni wykopu.
• w pobliżu istn. uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywać ręcznie, zwracając uwagę na sygnały
ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (taśmy ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod
nadzorem odpowiednich osób. Miejsca kolizji zabezpieczać zgodnie z odpowiednimi normami. W
przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego, wstrzymać roboty,
zgłosić kierownikowi robót i ustalić pochodzenie nieznanego uzbroje nia. Ewentualne skrzyżowania
z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać zgodnie z normami PN-91/M-34501, PN-76/E-05125 i
PN-76/E-05100.
• w pobliżu kabli energetycznych, w strefach podanych wyżej (dotyczy zarówno linii energetycznych
napowietrznych jak i podziemnych) podjąć środki zabezpieczające przed porażeniem prądem
elektrycznym, z zachowaniem zasad bhp dot. sieci energetycznych, w porozumieniu z gestorem
sieci energetycznej. Przy robotach w pobliżu linii napowietrznych zwrócić uwagę na zasięg łyżki
koparki i wysokość ulokowania kabli energetycznych. Przeanalizować możliwość występowania
„łuków energetycznych” i zastosować odpowiednie środki ochronne.
• nie prowadzić robót jednocześnie na kilku poziomach w jednym pionie (stanowisko nad
stanowiskiem pracy).
• zapewnić stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczeństwa „B", będących w dobrym stanie
technicznym.
• stosować środki transportu pionowego, podnośniki, wciągniki itp. posiadających odpowiednie
certyfikaty bezpieczeństwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, zgodnie z przeznaczeniem i
DTR.
• urządzenia (zwłaszcza elektryczne, spalinowe) obsługiwać zgodnie z instrukcją producenta
urządzeń, z zachowaniem wszelkich zasad bhp. Urządzenia te mogą obsługiwać tylko osoby
przeszkolone i posiadające stosowne uprawnienia do ich obsługiwania.
• do wykonywania robót dopuszczać tylko pracowników posiadających aktualne badania lekarskie,
przeszkolenie w zakresie przepisów BHP oraz na stanowisku pracy.
Układanie rurociągów
Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt sypki,
naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dające się wyprofilować wg
kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu) nie
wykazujące zagrożenia korozyjnego. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne pod- łoże przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać ±3 cm. Zdjęcie
tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. Przewody układać na podsypce
piaskowej gr. min. 10cm. Piasek używany do podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej
20mm, nie może być zmrożony i nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Poziom
podłoża powinien być tak wykonany, aby rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. W przypadku
występowania na dnie wykopu kamieni o wielkości powyżej 60mm lub gdy podłoże jest skalne, grubość
podsypki powinna być większa o co najmniej 5cm.
Roboty instalacyjne montażowe.
Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania przewodów powinna zapewnić
utrzymanie trasy spadków zgodnie z Dokumentacja Projektową. Dla zapewnienia odpowiedniego ułożenia
przewodu zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe oznakowane na ławach celowniczych należy
przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. Spadek
przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza
wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kolki drewniane wbite w dno wykopu. Przed
opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie
transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić. Rury uszkodzone należy usunąć i
zmagazynować poza strefą montażową. Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą
krążków, wielokrążków lub dźwigów. Rury w zwojach układać ręcznie. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do
wykopu. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i
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wyrównane do spadku podłoże, Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem
przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do
swej osi. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać ±2
cm. Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w
żadnym punkcie przewodu przekroczyć ±2 cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani jego zmniejszenia do zera.
Montaż przewodów.
Przewody z PE montować w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C , jednak że z uwagi na zmniejszoną
elastyczność tego materiału w niskich temperaturach , zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie
niższej niż – 5,0°C . Montaż rurociągów instalacji gazowej propanowej wykonać zgodnie z wytycznymi
producenta instalacji zbiornikowej na gaz płynny propanowy zawartymi w typowych projektach budowlanych
tychże instalacji oraz producenta rur. Rurociąg z PE układać na podsypce piaskowej gr. 10cm. Obsypka – gr.
min. 10cm ponad wierzch rury. Rury łączyć za pomocą zgrzewania elektrooporowego, za pomocą typowych
elektrokształtek PE o napięciu roboczym 24V lub 39,5V. Rury układać w wykopie z uwzględnieniem
kompensacji wydłużeń termicznych. Przy zgrzewaniu elektrooporowym należy pamiętać o następujących
zasadach:
 zgrzewać ze sobą można tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia,
o tej samej średnicy i grubości ścianki;
 ustalić parametry zgrzewania (temperaturę, czas zgrzewania, siłę docisku) – podane przez producenta;
 należy zadbać, aby wszystkie zgrzewane powierzchnie były czyste i suche;
 zaznaczyć na końcach łączonych elementów głębokość ich wsunięcia do kształtki. Głębokość wsunięcia
końców łączonych elementów do wnętrza mufy odczytać z danych producenta danego systemu;
 łączone rury muszą być ułożone w stosunku do siebie współosiowo;
 przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki. Upewnić się, czy proces
zgrzewania przebiegł bez zakłóceń (zgrzewarka wyświetla komunikat o zakończeniu zgrzewania);
 zanotować (np. na rurze) czas zakończenia zgrzewania i pozostawić połączenie w zacisku montażowym
na co najmniej 20 minut (okres chłodzenia);
 kable zasilające można odłączyć po upływie co najmniej 2 minut od zakończenia zgrzewania;
 przy zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu stosować namiot ochronny (w czasie mgły zgrzewanie jest
zabronione).
W celu sprawdzenia poprawności zgrzewu należy:
 zmierzyć wielkość wypływki na całym obwodzie (kryteria oceny jakości złącza podaje producent
danego systemu);
 sprawdzić równomierność wypływki oraz czy nie występują defekty w szczelinie pomiędzy wałeczkami
wypływki;
 sprawdzić, czy nie ma nacieków z polietylenu powstałych w trakcie zgrzewania, powstałe ewentualne
krople stopionego polietylenu należy usunąć. Zaleca się zastosowanie oryginalnych kształtek
systemowych danego producenta (łuki, kolana, złączki itp.).
Niedozwolone jest formowanie łuków na gorąco na budowie!
Dopuszcza się zginanie na zimno rur polietylenowych na budowie, przy dostosowaniu minimalnego promienia
gięcia do temperatury otoczenia:
- dla +20°C: 20 x Dn;
- dla +10°C: 35 x Dn;
- dla 0°C: 50 x Dn.
Nad rurociągiem, w odległości ok. 30cm od wierzchu rury zastosować taśmę ostrzegawczą koloru żółtego o
szerokości 10 – 20cm z zatopioną wkładką metalową. Na całej długości przyłącza należy ułożyć przewód
miedziany w izolacji DY grubości 1,5mm2 , umocowany do rury taśmą samoprzylepną. Końce przewodu
zamocować do śruby uchwytu mocującego sztycę. Szafka kurka głównego spełnia również rolę punktu pomiaru
potencjału. Rury stalowe muszą odpowiadać polskiej normie PN-EN 10208-2+AC. Rury stalowe przewodowe
dla mediów palnych. Zgodność stosowanych rur z wymaganiami w/w normy powinna być potwierdzona przez
producenta certyfikatem zgodności. Rurociągi wysokiego i średniego ciśnienia w części naziemnej instalacji
należy wykonać z rur stalowych bez szwu kl. R lub R35, łączonych przez spawanie. Dopuszcza się stosowanie
połączeń gwintowanych wyłącznie przy połączeniach z armaturą. Jako uszczelnienie należy używać taśmy
teflonowej do gazu.
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Rury stalowe czarne prowadzone nad ziemią oczyścić do II-ego stopnia czystości wg. KOR-3A, następnie
pokryć dwukrotnie farbą podkładową przeciwrdzewną, a następnie farbą powierzchniową w kolorze żółtym.
Fragmenty instalacji gazowej wykonanej z rur czarnych ułożonej w wykopie należy zaizolować poprzez
zagruntowanie rur środkiem Primer, a następnie owinięciu taśmą butylokauczukową oraz taśmą osłonową w
kolorze żółtym. Przed zaizolowaniem rury oczyścić do II-ego stopnia czystości wg. KOR- 3A. Alternatywnie
rury stalowe do transportu gazu umieszczane w gruncie mogą posiadać fabryczną izolację polietylenową
trójwarstwową 3LPE wykonaną wg normy DIN 30670. Izolację styków i kształtek stalowych należy wykonać
taśmą PE lub rękawem termokurczliwym Raychem typ HTLP-60 zgodnie z wymaganiami normy DIN 30672.
Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji bitumicznej. Rury wystające nad powierzchnią terenu powinny być
ulokowane w rurze osłonowej stalowej. Drzwiczki szafki gazowej powinny być zamykane na zamek; w dolnej i
górnej części powinny mieć otwory wentylacyjne, a w środkowej części żółty pas z napisem „GAZ”.
Zasypka i zagęszczenie gruntu .
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zagęszczeniem. Maksymalna wielkość cząstek, które zostaną użyte do zasypania nie powinny przekraczać 30cm.
Zagęszczenie wykonać ubijakami, mechanicznie, warstwami odpowiednimi dla rodzaju gruntu i rodzaju
używanego sprzętu. Poniżej przedstawiono charakterystykę zagęszczenia poszczególnych warstw dla podsypki,
obsypki i zasypki:
- podsypka:
Zalecana warstwa zagęszczana gr. 5cm. Zagęścić do min. 90% wg. Zmodyfikowanej Próby Proctora.
- obsypka:
Obsypkę wykonywać aż do uzyskania zagęszczonej warstwy gr. 30cm ponad wierzch rury. Zalecana grubość
warstwy zagęszczanej obsypki: gr. 10cm. Stopień zagęszczenia obsypki jest zależny od warunków obciążenia,
tj.:
 w miejscach ruchu pojazdów wymagany stopień zagęszczenia dla obsypki wynosi min. 90%
wg. Zmodyfikowanej Próby Proctora;
 poza miejscami ruchu pojazdów wymagany stopień zagęszczenia dla obsypki wynosi min. 85%
wg. Zmodyfikowanej Próby Proctora. - zasypka:
 w miejscach ruchu pojazdów wymagany stopień zagęszczenia dla obsypki wynosi min. 90%
wg. Zmodyfikowanej Próby Proctora – zalecana grubość warstwy: 10cm;
 poza miejscami ruchu pojazdów wymagany stopień zagęszczenia dla obsypki wynosi min. 85%
wg. Zmodyfikowanej Próby Proctora – zalecana grubość warstwy: 20cm.
Sposób osiągnięcia w/w stopni zagęszczenia zależny jest od sposobu zagęszczania gruntu, tj. rodzaju sprzętu
i użytego gruntu. Wykonać zgodnie z technologią wybranego producenta.
Zbiorniki na gaz propan-butan.
Założono dzierżawę zbiornika gazowego propanowego przez Inwestora u Dostawcy Gazu. Przed przystąpieniem
do robót należy ustalić zakres robót wymaganych przez Dostawcę Gazu w ramach umowy będące po stronie
Inwestora oraz zakres robót, które wykona Dostawca Gazu w ramach umowy dzierżawczej. Roboty wymagane
przez Dostawcę Gazu w ramach umowy będące po stronie Inwestora wykona w pełnym zakresie Wykonawca
Robót. Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje i zatwierdzi u Dostawcy Gazu Kartę
Technologiczną Zgrzewania. W trakcie trwania budowy Wykonawca wypełnia na bieżąco Kartę Kontrolną
Dzienną (opis dokumentacji powykonawczej). PB przewiduje zbiornik na gaz propan-butan o pojemności 4750l.
Konstrukcja zbiornika powinna spełniać wymagania Urzędu Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZS dla gazu
propanowego spełniającego
wymagania normy PN-82/C-96000 oraz zgodnie z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami zharmonizowanymi.
Powinny być wykonane z blach ze stali węglowej o dużej wytrzymałości ciśnieniowej, pokrytej powłoką
lakierniczą z refleksyjnością cieplną minimum 70% w kolorze białym w celu ochrony przed nadmiernym
nagrzewaniem się zbiornika. Proponuje się zbiornik cylindryczny ze stali 180-2A, grubość płaszcza 5,85mm,
ciśnienie robocze 1,56MPa, ciśnienie próby 2,05MPa. Każdy ze zbiorników należy wyposażyć w :
• zawór poboru fazy gazowej z rurką maksymalnego napełniania i manometrem tarczowym o zakresie
0 – 2,5 MPa,
• upustowy podwójny zawór bezpieczeństwa,
• pływakowy wskaźnik poziomu napełnienia,
• zawór napełniania zbiornika,
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• zaślepiony zawór poboru fazy ciekłej.
Podana powyżej armatura powinna posiadać aktualne atesty dopuszczające jej stosowanie w instalacjach gazu
płynnego (powinna posiadac znak CE). Armatura ta powinna być chroniona za pomocą kołpaka ochronnego.
Zbiorniki gazowe nie mogą być lokalizowane w zagłębieniach terenowych, w terenie podmokłym i w pobliżu
rowów. Zbiorniki lokalizować w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym. Lokalizacja powinna zapewniać
utwardzony dojazd do działki dla autocysterny i pojazdów Straży Po- żarnej. Zbiorniki należy ustawić na
żelbetowych płytach fundamentowych 2,6 x 1,3 m i przykręcić do płyt tylko przednimi stopami. Płyty o grubości
30 cm należy wykonać z betonu co najmniej B-15 na podsypce żwirowej grub. 25 cm zagęszczanej do Jd=30.
Zbiornik powinien być wyposażony w łatwo dostrzegalne napisy z informacją o rodzaju magazynowanego gazu
i nr telefonu pogotowia awaryjnego. Zbiornik powinien być ulokowany w odległości minimum 3,0m od
budynku oraz minimum 1,5m od granicy działki. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić minimum 1,8m. Na
ogrodzeniu wywiesić tabliczki ostrzegające o zagrożeniu pożarowym i wybuchowym. Teren zbiornika
wyposażyć w gaśnicę proszkową lub śniegową 6 kg. Dookoła zbiorników, w odległości poziomej 1m od płyt
fundamentowych oraz pomiędzy płytami wykonać uziom otokowy z płaskownika stalowego ocynk. 25x4 na
głębokości 0,6m, zgodnie z PN- 92/05009/54. Warunkiem poprawności wykonania uziomu jest wartość jego
rezystancji, która dla uziomu otokowego nie może być wyższa, niż 10Ω. Zbiorniki, płyty fundamentowe,
instalację rurową nadziemną, szafkę reduktorową oraz projektowane ogrodzenie połączyć z uziomem
otokowym. Stanowisko do rozładunku autocysterny wyposażyć w zacisk uziemiający, połączony z uziomem
otokowym zbiorników. Instalacja zbiornikowa gazu płynnego propanowego powinna być dopuszczona do
eksploatacji protokólarnie przy udziale Dostawcy gazu, po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób
szczelności. Instalacja zbiornikowa podlega odbiorowi przez rejonowy oddział UDT.
UWAGA! WYKONANIE POSADOWIENIA ZBIORNIKÓW WRAZ Z INSTALACJĄ ZBIORNIKOWĄ
WYKONAĆ ZGODNIE Z UMOWĄ DZIERŻAWCZĄ Z DOSTAWCĄ GAZU.
Próby szczelności .
Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem przewodów gazem
należy dokonać próby szczelności instalacji. Przed wykonaniem próby szczelności należy oczyścić wnętrze
gazociągu przez przedmuchanie powietrzem. Próbę szczelności dla przyłącza gazowego wykonać w oparciu o
kryteria ujęte w PN-92/M-34503. Próbę szczelności na odcinku od zbiorników do reduktora I-ego stopnia
wykonuje się gazem obojętnym na ciśnienie 0,4MPa; Próbę szczelności na odcinku od reduktora I-ego stopnia
do reduktora II-ego stopnia wykonać na ciśnienie próbne 0,4MPa. Czas trwania próby: 1 godzina. Dla części
wysokociśnieniowej instalacji (od zbiornika do reduktora I-ego stopnia), próbę wykonać na ciśnienie 1,6MPa.
Zakres i klasa manometru tarczowego powinny umożliwić pomiar ciśnienia próby z dokładnością nie mniejszą,
niż 5%. Zakres wskazań manometrów powinien być od 1,5-2 razy większy od ciśnienia mierzonego. Spoiny rur
stalowych, po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych, należy poddać badaniom nieniszczącym (radiograficznym
lub ultradźwiękowym). Po pozytywnych wynikach prób można przystępować do zasypywania rurociągów.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. Kontrolę
jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami stosownych norm oraz
ST. Należy przeprowadzić następujące badania:
a) zgodności z Dokumentacją Projektową,
b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm.
c) wykonania robót ziemnych.
d) ułożenia przewodów;
- głębokości ułożenia przewodu,
- ułożenia przewodu na podłożu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunków przewodów,
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody,
- kontrola połączeń przewodów.
g) prawidłowości posadowienia zbiorników gazowych,
h) wykonania izolacji,
i) szczelności instalacji.
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W trakcie trwania budowy winna być dostępna następująca dokumentacja:
• Projekt Budowlany lub Wykonawczy instalacji zbiornikowej wraz z przyłączem,
• Komplet „Kart Kontrolnych Dziennych”,
• Karta Technologiczna Zgrzewania, oraz inne dokumenty wymagane przez Dostawcę Gazu.
Wykonawca powinien przedłożyć Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkie próby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy. Dokumentacja, której obowiązek wykonania spoczywa na Wykonawcy:
Dokumentacja powykonawcza: - dokumentacja powykonawcza inwestycji, - geodezyjna dokumentacja
powykonawcza obiektów. Dokumentacja rozruchowa: Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do
przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność
z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym;
- projekt rozruchu.
- ogólną instrukcję eksploatacji,
- sprawozdanie z rozruchu.
UWAGA! Użyte w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej nazwy marek (firm),
wyrobów budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29. Ust. 3 ustawy „Prawo zamówień
publicznych” jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób
konieczny do użycia ! Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i
technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w
art. 5 ustawy „Prawo budowlane”, warunków ustawy „O wyrobach budowlanych” oraz pozwoli na
zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
a) 1 m dla : montażu rur, oznakowania trasy rurociągu,
b) 1 m2 dla podsypki i obsypki,
c) 1 m3 dla: robót ziemnych,
d) 1 szt. dla: zaworów, reduktorów, szafek gazowych wentylowanych, sączków węchowych,
e) 1 złącze dla: złączek PE/stal, połączeń za pomocą kształtek elektrooporowych,
f) 1 styk dla: izolacji styków,
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. Poszczególne
etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie
wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez
Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy
prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w niniejszej specyfikacji. Odbiory
częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w ST. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki
pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik
ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową,
przedstawiając je do ponownego odbioru. Odbioru robot, polegających na wykonaniu instalacji centralnego
ogrzewania, należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. Odbiory
międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
• ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),
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• bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robot
i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robot należy dokonać końcowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiałów),
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami,
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
• protokoły badań szczelności instalacji.
8.2. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. Cena i szczegółowy zakres robót
wykonania robót obejmuje roboty ujęte w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacji Technicznej.
UWAGA! Ewentualnie załączony przedmiar robót ma charakter orientacyjny i pomocniczy – nie jest
podstawą do rozliczania się. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie sporządzić kosztorys
ofertowy, uwzględniając warunki podane w Projekcie Budowlanym i Specyfikacji Technicznej.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE.
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 Iipca1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00, poz1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01, poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr115/01 poz1229, Nr 129/01 poz. 1439,
Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03 poz.718).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) wraz z
późniejszymi zmianami.
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz.71).
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów
ocen zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie określenia
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz.673).
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w
Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo
służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na
znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentów
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które słu- żą ochronie lub ratowaniu
życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000r. w sprawie
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników
produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysy inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195).
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. „W sprawie warunków technicznych , jakim
powinny odpowiadac bazy i stacje paliw płynnych…” wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 243 poz. 2063
oraz Dz. U. Nr 240 poz. 1753 z 2007r.).
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r „W sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe.” Wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 97 poz. 1055). • Warunki
techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych cz. II „ Instalacje sanitarne i przemysłowe” – rozdział 10.
 PN-E-05204; 1994. Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń.
Wymagania.
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