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1. Część ogólna. 

1.1. Nazwa zamówienia. 

 Projekt przebudowy instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia dla potrzeb budynku Miejskiego 

Centrum Medycznego „GÓRNA” w Łodzi - Łódź, ul. Odrzańska 29, działka nr ew. 325/3, obręb G-23, jedn. 

ewid. Łódź – Górna (106103_9). 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie wewnętrznej instalacji gazu. 

 Roboty demontażowe 

– demontaż fragmentu instalacji gazowej wewnątrz budynku (rejon istniejącego gazomierza), 

– demontaż fragmentu instalacji gazowej na zewnętrznej ścianie budynku (odcinek łączący obecny 

punkt redukcyjny z punktem wejścia instalacji do budynku), 

 Roboty montażowe 

– wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji gazu, 

– zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed 

kradzieżą, 

– montaż rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 łączonych przez spawanie wraz z tulejami 

ochronnymi, 

– montaż naściennej szafki na elektrozawór MAG-3, 

– montaż elektrozaworu MAG-3, 

– wykonanie próby szczelności instalacji gazowej, 

– czyszczenie rur o stanie wyjściowym powierzchni B do trzeciego stopnia czystości za pomocą 

narzędzi ręcznych, 

– odtłuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym, 

– zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbą olejną do gruntowania, przeciwrdzewną, 

– zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbą olejną nawierzchniową, 

– rekonfiguracja aktywnego systemu bezpieczeństwa firmy GAZEX, 

1.3. Nazwy i kody robót. 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

1.4. Definicje pojęć i określenia podstawowe. 

W opracowaniu projektowym przyjęto zgodne z Polskimi Normami, powszechnie stosowane określenia 

nazw i pojęć używane w robotach związanych z budową instalacji sanitarnych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.6. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w klauzuli Warunków Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.7. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki i dokumenty. 

1.8. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 

wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 

zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od, których 

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

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

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 

z dokumentacją projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.9. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót 

Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 

umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt 

zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w Cenę 

Kontraktową. 

1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

– możliwością powstania pożarów. 

– ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają 

być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 

Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 

są uwzględnione przez Wykonawcę w Cenie Kontraktowej. 

1.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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1.14. Materiały. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z Terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy 

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

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. Wszystkie materiały 

Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i 

badania. Wykonawca przedłoży je do akceptacji Inspektorowi Nadzoru przed sprowadzeniem materiałów na 

plac budowy. 

Rury i kształtki stalowe - Do budowy instalacji gazowej stosować rury i kształtki stalowe czarne bez szwu 

wg PN-H/-74219, łączenie rur przez spawanie, połączenie z armaturą odcinającą przez skręcanie. 

Elektrozawór – Zastosowano typowy elektrozawór aktywnego systemu bezpieczeństwa MAG-3. 

Aktywny System Bezpieczeństwa – W związku z istniejącym systemem firmy GAZEX należy go 

zrekonfigurować do nowoprojektowanej lokalizacji elektrozaworu oraz dobudować konsolę streującą. 

1.14.1. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

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

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

do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 

Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Materiały i urządzenia należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. 

W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. 

1.15. Sprzęt 

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

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

powinien odpowiadać pod względem typów i jakości z projektem organizacji Robót zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

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

Kontraktem. 

1.16. Transport. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie materiałów 

i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 

Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 

w terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń 

na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

2. Wymagania dotyczące sposobu wykonania robót budowlanych. 

2.1. Wymagania ogólne. 

W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 

a) inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych instalacji wchodzących 

w zakres instalacji gazowej oraz tych, które zostały wykonane przez innych wykonawców przed wejściem 

wykonawcy instalacji gazowej na budowę, 

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania instalacji oraz 

przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych 

potrzebnych do rozruchu instalacji), 

c) zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 

d) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokóły odbiorów, 

wpisy do dziennika budowy), 

e) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych 

parametrów pracy), 

f) przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub instytucje – 

wraz z udokumentowaniem ich wyników, 

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

stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy 

zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), 

wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o 

akceptację innego materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. 

Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równoważne z zastosowanymi w projekcie pod względem 

technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym, 

i) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 

j) wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagające dodatkowych 

obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez ściany i 

stropy, przejść szczelnych przez ściany pożarowe, przejść przez fundamenty, etc.), 

k) jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów (przebić) dla 

przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentów i konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalacje. 

Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru oraz wykonawcami poszczególnych 

robót budowlano-konstrukcyjnych, 

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

m) wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, a także certyfikatami zgodności lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, 

etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejść (zainstalowanie specjalnych, atestowanych przejść 

przewodów (rur) instalacji grzewczych, chłodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.), 

n) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku z prowadzeniem instalacji 

sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pożarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku 

nie zostały wyraźnie (w odpowiednich projektach branżowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót 

innej branży (np. robót ogólnobudowlanych), 

o) kontrola wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami występującymi w naturze, 

p) udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych, 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia 

montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów 

należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze 

przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. Wszelkie elementy instalacji, które mogą 

być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą 

spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio 

zabezpieczonym pomieszczeniu. Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do 

rodzaju przewodu uszczelnić. Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób 

uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Elementy instalacji 

wymagające obsługi należy w miarę możliwości lokalizować poza pomieszczeniami, w obszarach ogólnie 

dostępnych. Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać 

w naturze. Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami 

wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, 

etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze 

wskazanym przez Inwestora (różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy 

zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią 

trwałość oraz estetykę instalacji. Wytyczne określające, w których obszarach należy zastosować dodatkowe powłoki 

malarskie, na których elementach instalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane na etapie wykonywania 

instalacji. 

2.2. Roboty demontażowe. 

Przybory, armatura oraz zbędne elementy instalacji gazowej nie wykorzystywane w dalszym etapie prac 

należy zdemontować usunięcie zbędnych elementów instalacji oraz całości gruzu i złomu z terenu budowy. 

2.3. Roboty montażowe. 

2.3.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania z 

tworzyw sztucznych i stalowej należy: 

- wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek, armatury i urządzeń, 

- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów, 

- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów. 

2.3.2. Montaż rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 2.3.1. należy przystąpić do właściwego 

montażu rur, kształtek i armatury, 

Instalację gazową przebiegającą po zewnętrznej ścianie budynku prowadzić w bruździe osłoniętej 

nieuszczelnionym ekranem lub wypełnionej (po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji) łatwo usuwalną 

masą tynkarską - niepowodującą korozji przewodów. Wewnątrz budynku  instalację prowadzić na tynku z 
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prześwitem 2 cm. Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy dokonać oględzin tych materiałów. 

Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 

powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm.  

Do budowy instalacji gazowej stosować rury i kształtki stalowe czarne bez szwu wg PN-H/-74219, łączenie 

rur przez spawanie, połączenie z armaturą odcinającą przez skręcanie - uszczelnienie złączy sznurem konopnym. 

Dobrane średnice rur podano na rysunkach w projekcie. 

 Montaż rur należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych” (tom II) - Arkady 1988 r. oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Rury prowadzić po 

ścianach stosując uchwyty do rur. 

Przy przejściach przez stropy i ściany konstrukcyjne należy stosować tuleje ochronne stalowe wystające 

minimum po 3 cm z każdej strony przegrody. Przestrzeń między rurą osłonową a przewodową należy wypełnić 

materiałem trawaleplastycznym. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji 

stanowiących wyposażenie budynku (ogrzewczej wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), 

należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami 

instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych (§ 164, pkt 2. - 

Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156). Wszystkie prace montażowe 

wraz z próbą szczelności powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

Przed układaniem rurociągów należy wyznaczyć trasę prowadzenia rurociągów, a wszelkie kolidujące 

przeszkody możliwe do usunięcia usunąć. 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w rurociągach nie ma zanieczyszczeń mechanicznych (ziemia, papier). Rur 

pękniętych, porysowanych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonania robót: 

- wyznaczyć trasę ułożenia rur, 

- zamontować uchwyty mocujące, 

- docięcie rur, 

- założenie tulei ochronnych, 

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

- wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść rurociągów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.  

Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego (stropy, strefy oddzielenia pożarowego) 

należy wykonać w technologii właściwej dla rodzaju i średnic rur w sposób gwarantujący odporność ogniową 

przejścia równą oddzieleniu pożarowemu. Przepusty ogniochronne wykonać zgodnie z odpowiadającymi im 

aprobatami technicznymi. 

2.3.3. Próby szczelności, zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej 

Instalację gazu należy poddać próbie szczelności. Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie 

z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. 

II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, 

aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości 

ciśnienia próbnego. Przed hydrauliczną próba szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania 

powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron . Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie 

odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej 

długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem. 

Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć jako 1,5 najwyższego występującego w badanym 

odcinku przewodu ciśnienia roboczego. Wielkość ciśnienia próbnego powinna być zgodna z wymaganiami 

Producenta oraz Aprobatą techniczną. Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompce 

pneumatycznej. Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe maksymalnemu 

występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 

Instalację należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz 

pomalowanie nie później niż po 4 godz. od czyszczenia farbą podkładową. Po wyschnięciu farby podkładowej 

należy nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej. Roboty te należy wykonać przy temperaturze powietrza min 

10 stopni C i wilgotności maksymalnie 75%. 

Instalacje sanitarne wykonane z zastosowaniem przewodów metalowych, a także metalową armaturę oraz 

metalowe urządzenia instalacji sanitarnych wykonanych z zastosowaniem przewodów z materiałów 

nieprzewodzących prądu elektrycznego należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, o których 

mowa w §183 ust 1 pkt 7. Rozporządzenia 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 wraz ze zmianami 

zawartymi w Dz. U. Nr 109, poz. 1156) 
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3. Kontrola, badania i odbiory robót. 

3.1. Kontrola jakości robót. 

Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Warunkach technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

a) zgodności z Dokumentacją Projektową 

b) ułożenia przewodów: 

- odchylenia osi przewodu, 

- zmiany kierunków przewodów, 

- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 

- kontrola połączeń przewodów, 

c) układania przewodu w rurach ochronnych 

d) szczelności przewodu 

Wykonawca powinien przedłożyć inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty gwarancji 

producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane Aprobatami 

technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić 

protokół. 

3.2. Odbiór robót. 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu, 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe 

W stosunku do następujących robót można przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 

robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 

technicznego instalacji.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 

robót, 

- Dziennik budowy, 

- 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 w Dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

- aktualność Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

- protokoły badań szczelności instalacji, 

3.3. Obmiar robót 

Obmiar robót winien określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, 

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 winny być wpisane do książki obmiarów. Jednostki obmiaru 

powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

4. Warunki Płatności 

 Płatności będą realizowane zgodnie z umową zawartą między Inwestorem i Wykonawcą. 

5. Przepisy związane. 

POLSKIE NORMY 

 PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi, średnice nominalne. 
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 PN-92/B-01706 Instalacje gazu. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-89/M-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury (klasyfikacja ciśnienia i temperatur dla 

armatury przemysłowej i rurociągów 

 PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

 PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania  

 PN-86/M-75198 - Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania 

 BN-82/8976-50  - Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Ogólne wymagania i badania 

 BN-72/8976-52 - Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Rury ochronne 

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

 PN-65/M-69013 - Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania 

 PN-75/M-69014 - Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 

 PN-88/M-69420 - Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

 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 

 

INNE 

 

 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych  

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z póżn zm.) 

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

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

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

roboty budowlano-montażowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115 poz. 513) 

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

przemysłowe. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim oraz normami. 

 


