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I. SIECI KANALIZACYJNE 
1. CZ  OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego 
Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania budynków by ej jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w 
Poznaniu - Etap II - Budowa Wiaty Zewn trznej 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania cieków bytowych, komunalnych, przemys owych i wód 
opadowych dla zadania podanego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.2., a obj tych zamówieniem okre lonym w pkt. 1.8. 
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach ma ych, prostych i 
drugorz dnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci podstawowe wyst puj ce przy monta u sieci 
kanalizacyjnych i przykanalików z tworzyw sztucznych oraz obiektów i urz dze  na tych sieciach, a tak e roboty 
tymczasowe oraz prace towarzysz ce. 
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wy ej s : wykopy, umocnienia cian 
wykopów, odwodnienie wykopów na czas monta u ruroci gów w przypadku wyst pienia wysokiego poziomu wód 
gruntowych (wzgl dnie opadowych), wykonanie pod a, zasypanie wykopów wraz z zag szczeniem obsypki i zasypki. 
Do prac towarzysz cych nale y zaliczy  mi dzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich 
inwentaryzacj  powykonawcz . 
 
1.5. Okre lenia podstawowe, definicje 
Okre lenia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z okre leniami przyj tymi w zeszycie nr 9 
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny O rodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST 
„Wymagania Ogólne”. 
System kanalizacyjny - sie  ruroci gów i urz dze  lub obiektów pomocniczych, które s  do odprowadzania cieków 
i/lub wód opadowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 
System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przep yw odbywa si  dzi ki sile ci ko ci, a przewody s  
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cz ciowego nape nienia. 
Sie  kanalizacyjna ogólnosp awna - sie  przeznaczona do odprowadzania cieków bytowo-gospodarczych, przemys owych 
i opadowych. 
Sie  kanalizacyjna ciekowa - sie  przeznaczona do odprowadzania cieków bytowo-gospodarczych i przemys owych. 
Sie  deszczowa - sie  przeznaczona do odprowadzania cieków opadowych. 
Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monolitycznej. 
Studzienka prefabrykowana -  studzienka,  której  co  najmniej  zasadnicza  cz  komory  roboczej  i  komin  w azowy  s  
wykonane z prefabrykatów. 
Studzienka murowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza cz  komory roboczej wykonana jest z ceg y. 
Studzienka w azowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynno ci 
eksploatacyjnych w kanale. 
Studzienka inspekcyjna (przegl dowa) - studzienka niew azowa przystosowana do wykonywania czynno ci 
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoc  urz dze  hydraulicznych (czyszczenie kana ów) oraz 
techniki video do przegl dów kana ów. 
Komora robocza - cz  studzienki przeznaczona do wykonywania czynno ci eksploatacyjnych. 
Komin w azowy - szyb cz cy komor  robocz  z powierzchni  terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia 
obs ugi. 
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przep ywu cieków. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , 
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze 
sztuk  budowlan . Ogólne wymagania dotycz ce robót wykonywanych na tej budowie podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
1.7. Dokumentacja robót monta owych sieci kanalizacyjnych 
Roboty budowy sieci kanalizacyjnych nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 
ich sporz dzenia podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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1.8. Nazwy i kody: 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 
CPV 45231300-8    Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów odprowadzania cieków 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów 
2.2.1. Rury i kszta tki z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
Rury i kszta tki z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji 
musz  spe nia  warunki okre lone w PN-EN 1401-1:1999. 
Wymiary DN/OD rur i i kszta tek s  nast puj ce: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 
1000 mm 
 
2.2.2. Rury i kszta tki z polipropylenu (PP) 
Rury i kszta tki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musz  spe nia  warunki okre lone w PN-EN 1852-
1:1999. 
Wymiary DN/OD rur i kszta tek s  nast puj ce: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 800, 1000, 
1200, 1400, 1600 mm. 
 
2.2.3. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne musz  spe nia  warunki okre lone w PN-EN 10729:1999. Studzienki kanalizacyjne powinny by  
wykonane z materia ów trwa ych. Zaleca si : 
 beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniaj cymi, 
 kr gi betonowe i elbetowe czone na zapraw  cementow  lub na uszczelki, 
 ceg  kanalizacyjn  PN-B 12037:1998, 
 tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne. 

W przypadku cieków agresywnych nale y zastosowa  odpowiednie materia y chemoodporne lub izolacje. 
Minimalna rednica wewn trzna studzienki w azowej  powinna wynosi   1,20  m wyj tkowo dopuszcza si  1,0 m, a 
wysoko  komory roboczej 2,0 m. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podane zosta y w ST „Wymagania ogólne” 
 
3.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce sprz tu 
Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku 
ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
Sprz t stosowany do wykonania robót musi by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy, oraz spe nia  normy 
ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. 
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany 
sprz t, po akceptacji nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podane zosta y w ST „Wymagania ogólne” 
 
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze wzgl du  na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych  nale y spe ni  nast puj ce dodatkowe wymagania: 
 rury nale y przewozi  wy cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadaj cymi boczne wsporniki o 

maksymalnym rozstawie 2 m; a wystaj ce poza pojazd ko ce rur nie mog  by  d sze ni  1 m, 
 je eli przewo one s  lu ne rury, to przy ich uk adaniu w stosy na samochodzie wysoko adunku nie powinna 

przekracza  1 m, 
 podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cz ci rodków transportu jak 

ruby, cuchy, itp. Lu no uk adane rury powinny by  zabezpieczone przed zarysowaniem przez pod enie tektury 
falistej i desek pod cuch spinaj cy boczne ciany skrzyni samochodu, 
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 podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed zmian  po enia. Platforma samochodu powinna by  
ustawiona w poziomie. 

Wed ug istniej cych zalece  przewóz powinien odbywa  si  przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. 
 
4.3. Wymagania dotycz ce przewozu studzienek kanalizacyjnych 
4.3.1. Wymagania dotycz ce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 
Studzienki podczas transportu musz  by  zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by  u one ci le obok siebie i 
zabezpieczone przed przesuwaniem si  (wy cznie materia ami niemetalowymi - najlepiej ta mami parcianymi). 
Powierzchnie pojazdów przewo cych studzienki musz  by  równe i pozbawione ostrych lub wystaj cych kraw dzi. 
 
4.3.2. Wymagania dotycz ce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych 
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nale y przewozi  w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu musz  by  
zabezpieczone przed mo liwo ci  przesuni cia si . Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na ko owych 
rodkach transportu powinny by  one uk adane na elastycznych podk adach. 

 
4.4. Sk adowanie materia ów 
4.4.1. Sk adowanie rur i kszta tek w wi zkach lub luzem 
Rury i kszta tki nale y w okresie przechowywania chroni  przed bezpo rednim dzia aniem promieniowania s onecznego i 
temperatur  przekraczaj  +40°C. 
Przy d ugotrwa ym sk adowaniu (kilka miesi cy lub d ej) rury powinny by  chronione przed dzia aniem wiat a 

onecznego przez przykrycie sk adu plandekami brezentowymi lub innym materia em (np. foli  nieprze roczyst  z PVC lub 
PE) lub wykonanie zadaszenia. Nale y zapewni  cyrkulacj  powietrza pod pow ok  ochronn  aby rury nie nagrzewa y si  i 
nie ulega y deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wi zki rur mo na sk adowa  po trzy, jedna na drugiej do wysoko ci maksymalnej 3 m, przy czym 
ramki wi zek winny spoczywa  na sobie, lu ne rury lub niepe ne wi zki mo na sk adowa  w stosach na równym pod u, 
na podk adkach drewnianych o szeroko ci min. 10 cm, grubo ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by  z boku 
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odst pach co 1-2 m. Wysoko  uk adania rur w stosy nie 
powinna przekracza  7 warstw rur i 1,5 m wysoko ci. Rury o ró nych rednicach winny by  sk adowane odr bnie. 
Rury kielichowe uk ada  kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela  przek adkami drewnianymi. 
Stos nale y zabezpieczy  przed przypadkowym ze lizgni ciem si  rury poprzez ograniczenie jego szeroko ci przy pomocy 
pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odst pach 1÷2 m. 
4.4.2. Sk adowanie studzienek z tworzyw sztucznych 
Studzienki z tworzyw sztucznych nale y sk adowa  w takich miejscach, aby aden z ich elementów nie by  nara ony na 
uszkodzenie. Mog  one by  przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie 
przekracza +40°C. Studzienki nale y chroni  przed kontaktem z materia ami ropopochodnymi. 
4.4.3. Sk adowanie studzienek prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane nale y sk adowa  na placu sk adowym o wyrównanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty 
drobnowymiarowe mog  by  uk adane w stosach o wysoko ci do 1,80 m. Stosy powinny by  zabezpieczone przed 
przewróceniem. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne” 
 
5.2. Warunki przyst pienia do robót 
Przed przyst pieniem do monta u sieci kanalizacyjnej nale y: 
 dokona  geodezyjnego wytyczenia trasy ruroci gu, 
 wykona  wykopy z ewentualnym umocnieniem ich cian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
 obni  poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wyst pienia wysokiego 

poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
 przygotowa  pod e pod ruroci g zgodnie z dokumentacj . 

 
5.3. Monta  ruroci gów 
Monta  ruroci gów mo e odbywa  si  dwoma metodami: 
 monta  odcinków ruroci gów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
 monta  odcinków ruroci gu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny by  u one w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na ca ej d ugo ci powinny 
przylega  do pod a na co najmniej L obwodu. 
 
5.4. Po czenia rur i kszta tek z PVC-U i PP 
Przed monta em rur i kszta tek z PVC-U i PP nale y dokona  ich ogl dzin. Powierzchnie wewn trzne i zewn trzne rur oraz 
kszta tek powinny by  g adkie, czyste, pozbawione nierówno ci, porów i jakichkolwiek innych uszkodze  w stopniu 
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uniemo liwiaj U cym spe nienie wymaga  okre lonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002() oraz PN-EN 
1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004. 
 
5.4.1. Po czenia kielichowe na wcisk 
Monta  po cze  kielichowych polega na wsuni ciu (wci ni ciu) ko ca rury w kielich, z osadzon  uszczelk  (pier cieniem 
elastomerowym), do okre lonej g boko ci. Dopuszczalne jest stosowanie rodka smaruj cego u atwiaj cego wsuwanie. 
Nale y zwróci  szczególn  uwag  na osiowe wprowadzenie ko ca rury w kielich. 
 
5.5. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne powinny by  szczelne i musz  spe nia  wymagania okre lone w PN-B/10729:1999. 
Elementy prefabrykowane studzienek, a tak e studzienki z tworzyw sztucznych powinny by  montowane zgodnie z 
instrukcjami producentów. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne” 
 
6. Szczegó owe zasady kontroli jako ci robót 
Kontrol  wykonania sieci kanalizacyjnych nale y przeprowadzi  zgodnie z zaleceniami okre lonymi w zeszycie nr 9 
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”. 
Szczelno  przewodów wraz z pod czeniami i studzienkami nale y zbada  zgodnie z zasadami okre lonymi w PN-EN 
1610:2002. Badanie to powinno by  przeprowadzone z u yciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W). 
Metoda bada  powinna by  wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegó owej specyfikacji technicznej (ST). Przewód 
kanalizacyjny spe nia wymagania okre lone w normie (podczas badania szczelno ci przy u yciu powietrza), gdy spadek 
ci nienia zmierzony po up ywie czasu bada  jest mniejszy ni  okre lony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. 
Je eli w czasie wykonywania próby szczelno ci z u yciem powietrza wyst puj  uszkodzenia, nale y przeprowadzi  badanie 
wod  i wyniki te powinny by  decyduj ce. 
Wymagania dotycz ce badania szczelno ci przy pomocy wody, s  spe nione, je eli ilo  wody dodanej (podczas 
wykonywania bada ) nie przekracza: 
 0,15 l/m  w czasie 30 min. dla przewodów, 
 0,20 l/m  w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami w azowymi, 
 0,40 l/m  w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych, 
 m  - odnosi si  do wewn trznej powierzchni zwil onej rur i studzienek. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne” 
 
7.2. Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót 
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
 
Wariant I 
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
Robotami tymczasowymi przy monta u sieci wodoci gowych s  roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych cian, 
wykonanie pod a pod ruroci gi oraz zasypanie z zag szczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót nale y przyj  takie 
same jak dla robót ziemnych okre lone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru s : 
 wykopy i zasypka - m , 
 umocnienie cian wykopów - m , 
 wykonanie pod a - m   (lub m  wraz z podaniem grubo ci warstwy w m). 

 
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
Obmiaru robót podstawowych sieci i przy czy kanalizacyjnych dokonuje si  z uwzgl dnieniem podzia u na: 
 rodzaj rur i ich rednice, 
 rodzaj wykopu - o cianach pionowych lub skarpowych, 
 boko  posadowienia ruroci gu licz c od powierzchni terenu, 
 poziom wody gruntowej. 

ugo  kana ów obmierza si  w metrach wzd  osi. Do d ugo ci kana ów nie wlicza si  komór i studni rewizyjnych (licz c 
ich wymiar wewn trzny). 
Zw ki zalicza si  do przewodów o wi kszej rednicy. 
Pod a pod ruroci gi obmierza si  w metrach kwadratowych, a obetonowanie kana ów - w metrach sze ciennych zu ytego 
betonu. 
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Kszta tek nie wlicza si  do d ugo ci ruroci gu, a oblicza si  ich liczb  w sztukach. 
Studnie rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych oblicza si  w kompletach zale nie od rednicy, 
rodzaju gruntów (dla studni wykonywanych metod  studniarsk ) i g boko ci. G boko  studni okre la si  jako ró nic  
rz dnych w azu i dna studni. 

ugo  odcinków kana ów i kolektorów poddanych próbie szczelno ci nale y mierzy  mi dzy osiami studzienek 
rewizyjnych, ograniczaj cych odcinek poddany próbie. 
 
Wariant II - Przy wy szym poziomie agregacji robót 
Sieci kanalizacyjne obmiaruje si  w metrach d ugo ci tych sieci cznie z kszta tkami, studzienkami i komorami. Ten poziom 
agregacji obejmuje wykonanie robót tymczasowych i towarzysz cych. 
 
8. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne   zasady   odbioru   robót   podano   w   ST   „Wymagania   ogólne” 
 
8.1. Szczegó owe zasady odbioru robót 
Badanie   przy   odbiorze    sieci    kanalizacyjnych    nale y    przeprowadzi    zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. 
WTWiO sieci kanalizacyjnych 
 
8.1.1. Badania przy odbiorze - rodzaje bada  
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zale ne s  od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory 
techniczne robót sk adaj  si  z odbioru technicznego cz ciowego dla robót zanikaj cych i odbioru technicznego ko cowego 
po zako czeniu budowy. 
Badania przy odbiorze powinny by  zgodne z PN-EN 1610:2002. 
 
8.1.2.Odbiór techniczny cz ciowy 
Badania przy odbiorze technicznym cz ciowym polegaj  na: 
 zbadaniu zgodno ci usytuowania i d ugo ci przewodu z dokumentacj . Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu 

od osi wytyczonej nie powinno przekracza  ±2 cm, 
 zbadaniu pod a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia pod a naturalnego, 

sposób jego zag szczenia powinien by  uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 
 zbadaniu pod a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo ci i rodzaju, zgodnie z 
 dokumentacj , 
 zbadaniu materia u ziemnego u ytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien by  drobny i rednioziarnisty, bez 

grud i kamieni, 
 zbadaniu  szczelno ci  przewodu.   Badanie  szczelno ci  nale y  przeprowadzi  zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla 

kanalizacji grawitacyjnej. 
Szczelno  przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa  utrzymanie przez okres 30 minut 
ci nienia próbnego, wywo anego wype nieniem badanego odcinka przewodu wod  do poziomu terenu. Ci nienie to nie mo e 
by  mniejsze ni  10 kPa i wi ksze ni  50 kPa, licz c od poziomu wierzchu rury. 
Dopuszcza si  wykonywanie próby szczelno ci za pomoc  powietrza wg PN-EN 1610:2002. 
Wyniki bada , powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z protoko em próby szczelno ci przewodu, inwentaryzacj  
geodezyjn  (dopuszcza si  inwentaryzacj  szkicow ) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno ci z polskimi normami i 
aprobatami technicznymi, dotycz cymi rur i kszta tek, studzienek kanalizacyjnych, zwie cze  wpustów i studzienek 
kanalizacyjnych jest przed ony podczas spisywania protoko u odbioru technicznego -cz ciowego (za cznik 1), który 
stanowi podstaw  do decyzji o mo liwo ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane jest tak e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego cz ciowego. Kierownik 
budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - cz ciowym przewodu 
kanalizacyjnego, zg osi  inwestorowi do odbioru roboty ulegaj ce zakryciu, zapewni  dokonanie prób i sprawdzenie 
przewodu, zapewni  geodezyjn  inwentaryzacj  przewodu, przygotowa  dokumentacj  powykonawcz . 
 
8.5. Odbiór techniczny ko cowy 
Badania przy odbiorze technicznym ko cowym polegaj  na: 
 zbadaniu  zgodno ci  dokumentacji  technicznej  ze  stanem  faktycznym  i   inwentaryzacj  geodezyjn , 
 zbadaniu zgodno ci protoko u odbioru wyników bada  stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu, 
 zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych 
 zbadaniu protoko ów odbiorów prób szczelno ci przewodów kanalizacyjnych.  

 
Wyniki bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy, który powinien by  przekazany razem z: 
 protoko ami odbiorów technicznych cz ciowych przewodu kanalizacyjnego, 
 projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
 wynikami bada  stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu, 
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 inwentaryzacj  geodezyjn , 
 protoko em szczelno ci systemu kanalizacji grawitacyjnej, 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego ko cowego. 
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by  doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik    budowy    przekazuje    inwestorowi    instrukcj     obs ugi    okre lonego    systemu kanalizacyjnego. 
Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze ko cowym 

 o wiadczenia: 
 o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacj  projektow  i warunkami pozwolenia na budow , 
 o doprowadzeniu do  nale ytego stanu  i  porz dku terenu  budowy,  a tak e - w razie korzystania - ulicy i s siaduj cej z 

budow  nieruchomo ci. 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT    
9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
9.2. Szczegó owe zasady rozliczenia robót i p atno ci 
Rozliczenie robót monta owych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych mo e by  dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
cz ciowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru ko cowego. 
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót obliczona na 
podstawie: 
 okre lonych   w   dokumentach   umownych   (ofercie)   cen   jednostkowych   i    ilo ci   robót potwierdzonych przez 

zamawiaj cego lub 
 ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót. 

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe obejmuj ce wykonanie robót monta owych sieci kanalizacyjnych z tworzyw 
sztucznych uwzgl dniaj : 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu, 
 obs ug  sprz tu, 
 przenoszenie podr cznych urz dze  i sprz tu w miar  post pu robót, 
 wykonanie robót ziemnych, 
 monta  ruroci gów, obiektów sieciowych i urz dze , 
 wykonanie prób szczelno ci, 
 usuni cie wad i usterek powsta ych w czasie wykonywania robót, 
 wykonanie bada  i pomiarów kontrolnych standardowych (np. próbki betonu), 
 koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego. 

 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz 

jego aktualizacj  stosownie do post pu robót, 
 ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i 

wymaganiami bezpiecze stwa ruchu, 
 op aty za zaj cia terenu, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, ozna-kowa  i drena u, 
 tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. 

 
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, 
 poziomych, barier i wiate , 
 utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. 

 
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowa , 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-EN 1610:2002 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 752-1:2000 
Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Poj cia ogólne i definicje 
PN-EN 752-2:2000 
Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
PN-EN 1401-1:1999 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe systemy przewodowe z niezmi kczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Cz  1: Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i systemu 
PN-ENV 1401-3:2002 (U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci nieniowej kanalizacji deszczowej i ciekowej. 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cz  3: Zalecenia dotycz ce wykonania instalacji 
PN-EN 1852-1:1999 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do 
odwadniania i kanalizacji. Cz  1: Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i systemu 
PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 
- jw. - 
PN-ENV 1852-2:2003 
Systemy   przewodów   z   tworzyw   sztucznych   do   podziemnej   bezci nieniowej   kanalizacji deszczowej   i   sanitarnej.   
Polipropylen   (PP).   Cz    2:   Zalecenia dotycz ce oceny zgodno ci 
PN-EN 588-1:2000 
Rury w ókno-cementowe do kanalizacji. Cz  1: Rury, z -cza i kszta tki do systemów grawitacyjnych 
PN-EN 588-2:2004 
Rury w ókno-cementowe do kanalizacji. Cze  2: Studzienki w azowe i niew azowe 
PN-EN 124:2000 
Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i ko owego. Zasady konstrukcji, 
badania typu, znakowanie, sterowanie jako ci  
EN 13101:2005 
Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych 
PN-B 10729:1999 
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-B 12037:1998 
Ceg y pe ne wypalane z gliny - kanalizacyjne 
PN-EN 476:2001 
Wymagania ogólne dotycz ce elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
PN-EN 681-1:2002 
Uszczelnienia   z   elastomerów.   Wymagania   materia owe   dotycz ce   uszczelek  z czy   rur 
wodoci gowych i odwadniaj cych. Cz  1: Guma 
PN-EN 681-2:2002 
Uszczelnienia   z   elastomerów.   Wymagania   materia owe   dotycz ce   uszczelek  z czy   rur 
wodoci gowych      i      odwadniaj cych.      Cz       2:      Elastomery termoplastyczne. 
 
10.2 Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. 
Nr 164, poz. 1163). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 129, 
poz. 902). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72, 
poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858). 
 
10.3. Rozporz dzenia 
Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie 
powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych znakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011). 
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Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa dziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz 
polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375). 
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie dziennika 
budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
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II. INSTALACJA  GAZOWA 
1. CZ  OGÓLNA 
1.1.   Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego 
Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania budynków by ej jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w 
Poznaniu - Etap II - Budowa Wiaty Zewn trznej 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót przy 
wykonywaniu instalacji gazowej dla zadania podanego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.2., a obj tych zamówieniem okre lonym w pkt. 1.8. 
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl dnieniu 
przepisów bhp. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji gazowej eksploatowanych w warunkach nie nara onych na destrukcyjne dzia anie 
rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nast puj cych czynno ci: 
 uk adanie ruroci gów i armatury zasilaj cych instalacj  i poszczególne punkty poboru 
 monta  punktów poboru 

Przedmiotem specyfikacji jest tak e okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów wykorzystywanych do robót 
przy wykonywaniu instalacji gazowej oraz wymaga  dotycz cych wykonania i odbiorów instalacji gazowej. 
 
1.5. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” 
Plac  budowy jest to  miejsce  udost pnione  przez Zamawiaj cego  dla  wykonania zleconych robót oraz inne miejsca 
wymienione w umowie. 
Teren budowy jest to miejsce (cz  placu budowy) wykonywania poszczególnych robót. 
Zabezpieczenie placu budowy - Wykonawca zobowi zany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dost pem osób 
nieupowa nionych i utrzymanie na nim nale ytego porz dku od momentu przekazania do dnia ko cowego odbioru robót. 
Warunki rodowiskowe - w zale no ci od stopnia nara enia instalacji na zawilgocenie rozró nia si  pi  klas rodowiska 
(zgodnie z PN-B-03002): 
 klasa 1: rodowisko suche, np. wn trza budynków mieszkalnych i biurowych, a tak e nie podlegaj ce zawilgoceniu 

wewn trzne warstwy cian szczelinowych, 
 klasa 2: rodowisko wilgotne wewn trz pomieszcze , np. w pralni lub rodowisko zewn trzne, w którym element nie jest 

wystawiony na dzia anie mrozu, cznie z elementami znajduj cymi si  w nieagresywnym gruncie lub wodzie, 
 klasa 3: rodowisko wilgotne z wyst – puj cym mrozem, 
 klasa 4: rodowisko wody morskiej elementy pogr one ca kowicie lub cz ciowo w wodzie morskiej, elementy 

po one w strefie bryzgów wodnych lub znajduj ce si  w powietrzu nasyconym sol  
 klasa 5: rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, p ynne lub sta e). 

Plan BIOZ - plan Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 26.03.2003 
w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami). 
Instalacja gazowa - uk ad po czonych przewodów  wraz z armatur  i innymi urz dzeniami (w tym reduktory ci nienia), 
oddzielony zaworami od przy cza 
 
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow  
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotycz ce robót 
podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.7. Dokumentacja robót instalacyjnych instalacji gazowej 
Monta  instalacji nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne sporz dzenia podano 
w ST „Wymagania ogólne” 
Dokumentacja powinna w szczególno ci zawiera  wymagania stawiane elementom, wyrobom i materia om 
wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie: 
 bezpiecze stwa instalacji - odpowiedni dobór ci nienia, zastosowanie odpowiednich zabezpiecze  w przypadku 

awaryjnego dzia ania itp., 
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 bezpiecze stwa u ytkowania, w tym ograniczenia mo liwo ci zmian parametrów instalacji przez osoby nieuprawnione, 
 trwa ci poszczególnych elementów instalacji itp., 
 okre lenie procedur niezb dnych do prawid owej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub przy zastosowaniu 

sterowania automatycznego. 
Instalacje powinny by  zaprojektowane i wykonane tak, by przez ca y przewidywany okres u ytkowania w okre lonych 
warunkach rodowiskowych (klasie rodowiska) i przy w ciwej konserwacji odpowiada y za onemu przeznaczeniu. 
Przy okre laniu trwa ci  instalacji,  przy doborze  materia ów nale y uwzgl dni  warunki rodowiskowe, na dzia anie 
których instalacja b dzie nara ona oraz umiejscowienie jej elementów w budowli, a tak e sposobów zabezpieczenia przed 
dzia aniem niekorzystnych czynników. 
 
1.8. Nazwy i kody: 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 
CPV 45333000-0    Roboty instalacyjne gazowe 
CPV 45333100-1    Instalowanie urz dze  regulacji gazu 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów 
Materia y stosowane do wykonywania instalacji co. i  b ce w my l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 
2004 r. materia ami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na 
terytorium RP powinny mie : 
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  

wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa 
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za 
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla 
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”, albo 

 deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez 
Komisj  Europejsk . 

Oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu 
przydatno ci do u ytkowania). 
 
2.2. Rodzaje materia ów 
Materia y i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych instalacji gazowej 
 ruroci gi zasilaj ce instalacj  i poszczególne punkty poboru 
 punkty poboru, 
 armatura, 
 inne wyroby i materia y. 

Wszystkie materia y i wyroby stosowane do wykonania instalacji gazowej powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), powinny posiada  aprobaty techniczne, deklaracje zgodno ci 
lub inne dokumenty potwierdzaj ce zgodno  z wymogami obowi zuj cymi w kraju. 
 
2.2.1. Elementy ruroci gów zasilaj cych, odbiorników ciep a i armatury 
2.2.1.1. Ruroci gi zasilaj ce instalacj  i poszczególne punkty poboru 
Ruroci gi stalowe o po czeniach spawanych (nieroz cznych) - wymagania i warunki stosowania: 
 rury stalowe bez szwu, ci gnione i walcowane na zimno - ogólnego przeznaczenia wg PN-H-74220:1984, 
 spawanie gazowe, 
 spawanie elektryczne. 

 
Sposoby po cze : 
 po czenia nieroz czne (spawanie), 

 
2.2.1.2 Wyroby dodatkowe. 
Oprócz materia ów i wyrobów podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. do monta u gazowej mog  by  zastosowane: 
 systemy mocowania ruroci gów i ich elementów, 
 przepusty ogniowe dla ruroci gów - masy i zaprawy ognioochronne (dla po cze  ró nych stref po arowych), 
 rury przepustowe (dla po cze  jednakowych stref po arowych), 
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 elektrody otulone do spawania stali niskostopowych, 
 ko nierze i kszta tki do instalacji z rur stalowych, prefabrykowane rozdzielacze i z czki przej ciowe, 
 chemia instalacyjna, 
 reduktory. 

 
2.3. Warunki   przyj cia   na   budow    materia ów   i   wyrobów   do   wykonywania instalacji gazowej 
Wyroby i materia y do wykonywania instalacji gazowej mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki: 
  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegó owej), 
 ka da jednostka adunkowa lub partia elementów dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiet  identyfikacyjn  
 wyroby i materia y konfekcjonowane s  w ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak naruszenia zamkni cia) i 

oznakowane (pe na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
 spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
 spe niaj  wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin zako czenia robót instalacyjnych 

powinien si  ko czy  przed zako czeniem terminów przydatno ci do stosowania odpowiednich wyrobów). 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta owych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyj cie wyrobów i materia ów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko em 
przyj cia materia ów. 
 
2.4. Warunki przechowywania materia ów i wyrobów do wykonywania instalacji gazowej 
Materia y i wyroby do wykonywania instalacji gazowej powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj  
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b  aprobat technicznych. 
Place sk adowe do przechowywania elementów rurowych powinny by  wygrodzone, wyrównane i utwardzone z 
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszcze . 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia ów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by  
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ciem i przed dzia aniem 
promieni s onecznych. 
Wyroby w miejscu magazynowania nale y przechowywa  w partiach wed ug rodzajów, typów, odmian, klas i gatunków, 
zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporz dkowany, zapewniaj cy atwo  dost pu i przeliczenia. 
Wyroby konfekcjonowane powinny by  przechowywane w oryginalnych, zamkni tych opakowaniach w temperaturze 
powy ej +5°C a poni ej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by  uk adane na paletach lub drewnianych pó kach 
wentylowanych, w ilo ci warstw nie wi kszej ni  nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU 
3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
3.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce sprz tu 
Sprz t   i   narz dzia   do   wykonywania   instalacji gazowej 
 Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz p aszczyzn: 
o pion murarski, 
o ata murarska, 
o ata wa ona i ata kierunkowa, 
o  wodny, 
o poziomnic  uniwersaln  
o sznur murarski, 
o townik murarski, 
o wykrój. 

 Do uk adania rur i wykonywania po cze  na stanowisku roboczym. 
o zestaw do spawania gazowego, 
o gi tarka do rur. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
4.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce transportu 
Wyroby i materia y do wykonywania instalacji gazowej mog  by  przewo one jednostkami samochodowymi, kolejowymi, 
wodnymi i innymi. 
Za adunek i wy adunek elementów instalacyjnych pakowanych w jednostki adunkowe nale y prowadzi  urz dzeniami 
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mechanicznymi wyposa onymi w osprz t wid owy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Transport materia ów do wykonywania instalacji gazowej w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz dze  i rodków 
transportu. W czasie transportu nale y zabezpieczy  przewo one materia y w sposób wykluczaj cy uszkodzenie opakowa . 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
5.2. Szczegó owe zasady wykonania robót  
Przed przyst pieniem do robót nale y wykona  i odebra  wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne, wytypowane jako 
niezb dne do rozpocz cia robót instalacyjnych. 
Sprawdzenie zgodno ci ich wykonania z dokumentacj  projektow  i odpowiednimi szczegó owymi specyfikacjami 
technicznymi ST nale y potwierdzi  wpisem do dziennika budowy, zezwalaj cym na prowadzenie robót instalacyjnych 
instalacji gazowej. 
 
5.3. Ogólne zasady wykonywania robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego - wytyczne monta owe 
Roboty instalacyjne spr onego powietrza nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj  projektow  niniejsz  specyfikacj  
techniczn  i zasadami sztuki budowlanej bran y instalatorskiej. 
 
5.3.1. Ruroci g   z   rur   stalowych   czonych   metod    spawania 
 ci cie rury na wymiar 
 gi cie rury: gi tark  r czn  lub elektryczn  
 przygotowanie ko ca rury do monta u kszta tki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie, 

osadzenie z czki a nast pnie jej zaspawanie 
 
5.4. Organizacja robót instalacyjnych instalacji gazowej 
Podstawowe zasady prawid owej organizacji robót: 
 wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów, posiadaj cych potwierdzone przez wyznaczon  jednostk  

uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub „Ksi eczk  spawacza” z uprawnieniami w 
okre lonym, wymaganym zakresie), 

 prace o znikomym niebezpiecze stwie mo na wykonywa  w pojedynk , natomiast wszelkie roboty spawalnicze 
wymagaj  minimum wspó pracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy grupami (zespo ami) liczebno  
zespo u nale y dostosowa  optymalnie do rodzaju, miejsca i warunków bezpiecznego wykonywania robót, 

 racjonalne urz dzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem materia ów instalacyjnych (w 
miejscu monta u wolny pas o szeroko ci, je li to jest mo liwe, min. 60 cm, dalej materia y i sprz t najbardziej potrzebne 
w danej chwili, a nast pnie zapasy materia owe i drogi transportowe), 

 zachowywanie zasad monta u technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania ró nych rodzajów robót 
instalacyjnych w kilku miejscach, 

 zastosowanie odpowiednich rusztowa  lub drabin (technicznie niezb dnych i ekonomicznie uzasadnionych), 
 zaopatrzenie robotników we w ciwy sprz t do wykonywania robót instalacyjnych i towarzysz cych oraz w wymagany 

przepisami sprz t ochronny. Szczególnie wykonywanie robót spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania 
zasad bhp - stosowanie odpowiednich masek lub okularów ochronnych, skórzanych fartuchów i r kawic oraz 
odpowiedniego obuwia, 

 dostarczanie materia ów do zainstalowania na stanowiska robocze w sposób wykluczaj cy przestoje, 
 wykonawca musi posiada  niezb dn  wiedz  i do wiadczenie oraz potencja  techniczny, a tak e dysponowa  osobami 

zdolnymi do wykonania i nadzorowania robót. 
 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Badania   przed   przyst pieniem   do   wykonywania   instalacji gazowej 
Przed przyst pieniem do wykonywania instalacji gazowej nale y spe ni  warunki podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz 
przeprowadzi  badania wyrobów i materia ów, które b  wykorzystywane do wykonywania robót. 
 
6.3. Odbiór robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji gazowej 
Nale y dokona  zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegó owych specyfikacji technicznych dla robót, które 
koniecznie nale y wykona  przed rozpocz ciem robót instalacyjnych instalacji gazowej 
Badania materia ów 
Badania nale y przeprowadzi  po rednio na podstawie przed onych: 
 deklaracji zgodno ci lub certyfikatów, 
 zapisów dziennika budowy, protoko ów przyj cia materia ów na budow , 
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 deklaracji producentów stosowanych wyrobów. 
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaj  wymaganiom 
postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. 
Materia y, których jako  budzi w tpliwo ci mog  by  zbadane na wniosek zamawiaj cego przez niezale ne jednostki 
certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
 
6.4. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzeniu zgodno ci wykonywanej instalacji gazowej z dokumentacj  projektow  
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. 
Badania te w szczególno ci powinny dotyczy  sprawdzenia prawid owo ci monta u ruroci gów ze wzgl du na miejsce 

enia i stosowane przekroje przewodów oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materia ów montowanych rur. 
Inne elementy instalacji powinny spe nia  wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich: 
 ilo ci, 
 wymiaru charakterystycznego np. rednicy, itp., 
 spe nienia dodatkowych zastrze  np. zawór, wymiary oczek siatki filtruj cej itp. 

 
6.5. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania dotycz ce 
wykonywania instalacji spr onego powietrza, w szczególno ci w zakresie: 
 zgodno ci     z     dokumentacj     projektow      specyfikacj     techniczn     wraz     z  wprowadzonymi  zmianami  

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
 jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów, 
 jako ci wykonywania instalacji spr onego powietrza. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzysta  wyniki bada  dokonanych wcze niej oraz zapisy w dzienniku 
budowy dotycz ce wykonanych robót. Badania polegaj  m.in. na:  
 sprawdzeniu zgodno ci z dokumentacj  - powinno by  przeprowadzone przez porównanie   wykonanych    instalacji   z   

dokumentacj    projektow     specyfikacj  techniczn   oraz    ze    zmianami    naniesionymi    w    dokumentacji    
powykonawczej; sprawdzenia   zgodno ci   dokonuje   si    na   podstawie   ogl dzin   zewn trznych   i pomiarów; pomiar 

ugo ci ruroci gów przeprowadza si  z dok adno ci  do 10 mm, elementy pozosta e nale y policzy  z dok adno ci  do 
jednej sztuki. Ilo ci normatywne niektórych elementów instalacji mog  by  uzale nione od podstawy wyceny lub 
wytycznych producenta i zale  od ilo ci innych materia ów np. ilo  podpar /mb ruroci gu. Jednocze nie nie s  
wyszczególnione w „Przedmiarze robót”, dlatego po ich przeliczeniu nale y sprawdzi  ilo ci wymagane w materia ach 
ród owych. 

 sprawdzenie szczelno ci instalacji - próba ci nieniowa 
Próby ci nieniowe wykona  wg wymaga : PN-92/M-34503 Gazoci gi i instalacje gazownicze. Próby ruroci gów 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
7.2. Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót    
Ilo ci poszczególnych typów i wielko ci charakterystycznych ( rednic) rur oblicza si  w metrach wg wymiarów 
sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru niektórych rur dokonuje si  w innych 
jednostkach, zale nych od podstawy wyceny lub wytycznych producenta w sztukach lub kompletach. 
Przy   wykonywaniu   po cze    spawanych   ruroci gów   o   wi kszych   rednicach nominalnych (powy ej  ø 40 mm  i  
grubo ci  cianki  ponad  3,2  mm)  oprócz  ilo ci uk adanych rur, nale y policzy  ilo  sztuk wyst puj cych z cz 
spawanych, przy czym: -  d ugo  ruroci gów mierzy si  wzd  ich osi, do ogólnej d ugo ci ruroci gów wlicza si  d ugo ci 
rur przy cznych do punktów poboru, armatur czon  na gwint i czniki, 
 do d ugo ci ruroci gów nie wlicza si  wyd ek i urz dze , 
 zw ki (redukcje) wlicza si  do d ugo ci ruroci gów o wi kszych rednicach, 

Ilo ci pozosta ych elementów oblicza si  w sztukach, kompletach, z czach wg wytycznych podstawy wyceny. Badania 
szczelno ci instalacji mog  by  odniesione do cznej d ugo ci ruroci gów stanowi cych instalacj . 
W przypadkach niejasno ci nale y sporz dza  obmiary robót w jednostkach podanych nad poszczególnymi tablicami 
katalogów, stanowi cymi podstawy wyceny poszczególnych pozycji kosztorysowych (przedmiarowych). 
 
8. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót  
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Przy wykonywaniu instalacji gazowej istotnymi elementami ulegaj cymi zakryciu s  wszelkie ruroci gi i elementy sieci 
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prowadzone w bruzdach lub szachtach cian i stropów oraz cz ci sk adowe elementów, które dalej traktowane s  jako 
komplet.  
W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6., a wyniki bada  porówna  z wymaganiami 
okre lonymi w niniejszej specyfikacji. 
Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna  elementy ulegaj ce zakryciu za wykonane 
prawid owo, tj. zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz specyfikacj  techniczn  i zezwoli  na przyst pienie do nast pnych 
robót instalacyjnych. 
Praktycznie najbardziej miarodajne b dzie sprawdzenie szczelno ci instalacji - próba ci nieniowa i dlatego nale y tak 
zorganizowa  prace, aby pozytywny wynik tej próby umo liwi  dalsze prace zwi zane z „zakrywaniem” instalacji. 
Je eli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegaj ce zakryciu nie powinny by  odebrane. W takim 
przypadku nale y ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi  badania. 
Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem materia ów oraz robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 
 
8.3. Odbiór cz ciowy 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  dla 
zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie przed 
odbiorem ko cowym. 
Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy i mo e stanowi  
podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót 
 
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy) 
Odbiór   ko cowy   stanowi   ostateczn    ocen    rzeczywistego   wykonania   robót   w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci), 
jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow . 
Odbiór   ostateczny   przeprowadza   komisja   powo ana   przez   zamawiaj cego,   na podstawie przed onych dokumentów, 
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna 
okre la  umowa. Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty: 
 dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót  
 dokumentacj  powykonawcz . 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera  w szczególno ci: 
 dok adny opis instalacji spr onego powietrza, 
 szczegó owe specyfikacje zastosowanych materia ów i urz dze , 
 rysunki powykonawcze instalacji przedstawiaj ce rzeczywiste rozmieszczenie 
 urz dze  oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprz tu, 
 korekt  oblicze  instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym, 
 schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi, 
 certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji spr onego 

powietrza, 
 szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
 dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
 dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów 

budowlanych, 
 protoko y odbioru robót ulegaj cych zakryciu, 
 protoko y odbiorów cz ciowych, 
 instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów, 
 wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  z przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna  je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona  oceny wizualnej. 
Roboty powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez wykonawc  dokumenty s  
kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym. 
Negatywny wynik jakichkolwiek bada  skutkuje tym, e roboty przy wykonywaniu instalacji spr onego powietrza nie 
zostan  przyj te. W takim przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za : 
 je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci robót z wymaganiami okre lonymi w 

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi  roboty wadliwe ponownie do odbioru, 
 je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu konstrukcji i u ytkownika oraz trwa ci elementów 

instalacji, zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci 
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wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych, 
 w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia wadliwie 

wykonanych robót instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtórnego zg oszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu. 
Z    czynno ci    odbioru    sporz dza    si    protokó    podpisany    przez    przedstawicieli  zamawiaj cego  i  wykonawcy.  
Protokó  powinien zawiera : 
 ustalenia podj te w trakcie prac komisji, 
 ocen  wyników bada , 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia, 
 stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót instalacyjnych spr onego powietrza z zamówieniem. 

Protokó    odbioru     ko cowego   jest    podstaw    do    dokonania    rozliczenia  ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a  
wykonawc . 
 
8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie  r kojmi  i  gwarancji jest ocena stanu  instalacji  co.  po u ytkowaniu w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad. Odbiór po 
up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzgl dnieniem zasad opisanych w 
pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót. Przed   up ywem   okresu   
gwarancyjnego  zamawiaj cy   powinien   zg osi   wykonawcy wszystkie zauwa one wady w wykonanej instalacji 
spr onego powietrza. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA  ROBÓT   
9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci 
Ogólne   ustalenia   dotycz ce   podstawy   rozliczenia   robót   podano  w   ST „Wymagania ogólne” 
 
9.2. Szczegó owe zasady rozliczenia robót i p atno ci 
Rozliczenie wykonywania instalacji gazowej mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich 
ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 
9.3. Podstawy   rozliczenia   wykonanego   i   odebranego   zakresu   robót   przy wykonywaniu instalacji gazowej 
 
Wariant I 
Podstawy rozliczenia robót stanowi  okre lone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny 
jednostkowe i ilo ci robót zaakceptowane przez zamawiaj cego. 
Ceny jednostkowe wykonania robót uwzgl dniaj : 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu, 
 obs ug  sprz tu, 
 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót, 
 w nak adach na monta  ruroci gów uwzgl dniono: wmontowanie odpowiedniej ilo ci czników lub kszta tek, nak ady 

zwi zane z umocowaniem ruroci gów na cianach i w kana ach, za enie na ruroci gach tulei przy przej ciach przez 
ciany i stropy budynków. 

W nak adach na monta  ruroci gów stalowych o rednicy do 32 mm, uwzgl dniono wykonanie niezb dnych kolan i uków 
za pomoc  gi cia rur, natomiast dla ruroci gów o rednicy ponad 32 mm uwzgl dniono monta  gotowych kolan lub uków 
stalowych. 
Nak ady ustalono przy za eniu, e ruroci gi o rednicach do 125 mm czone s  za pomoc  spawania gazowego, a 
ruroci gi o wi kszych rednicach za pomoc  spawania ukowego. W nak adach uwzgl dniono ponadto niezb dne 
ukosowanie rur. 
Ceny jednostkowe obejmuj  tak e: 
 usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  w innych elementach obiektu, powsta ych na skutek i w trakcie 

wykonywania robót instalacyjnych, 
 usuni cie gruzu i innych pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w szczegó owej specyfikacji 

technicznej (opisa  sposób usuni cia pozosta ci i odpadów), 
 likwidacj  stanowiska roboczego, 
 koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 
Wariant II 
Podstaw  rozliczania robót instalacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota rycza towa za okre lony zakres robót 
obejmuj cy wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego 
Kwota rycza towa obejmuj ca wykonywanie instalacji gazowej uwzgl dnia koszty wykonania robót instalacyjnych oraz prac 
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z nimi zwi zanych wymienionych w wariancie I (punkcie 9.3) oraz: koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
 
10.DOKUMENTYODNIESIENA  
10.1. Normy 
PN-B-01430:1990 
Rury stalowe bez szwu, ci gnione i walcowane na zimno - ogólnego przeznaczenia. 
PN-H-74219:1961 
Rury stalowe bez szwu, g adkie - ogólnego przeznaczenia jako ciowe. 
PN-EN 10246-7:2006  
Badania   nieniszcz ce   rur   stalowych.   Cz    7: Automatyczne badanie ultrad wi kowe rur stalowych bez szwu i 
spawanych (z wy czeniem rur spawanych ukiem krytym) w celu wykrycia nieci ci wzd nych na ca ym obwodzie. 
PN-C-04750:2002 
Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wyamagania 
PN-91/M-34501 
Gazoci gi i instalacje gazownicze. Skrzy owania gazoci gów z przeszkodami terenowymi. Wymagania 
PN-92/M-34503 
Gazoci gi i instalacje gazownicze. Próby ruroci gów 
PN-M-34500:1998 
Gazownictwo. Uzdatnianie, rozprowadzanie oraz magazynowanie paliw gazowych. Terminologia 
PN-C-96004-4:1994 
Gazownictwo. Terminologia. Urz dzenia gazowe powszechnego u ytku 
PN-C-96004-01:1990 
Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy 
PN-C-04753:2002 
Gaz ziemny Jako  gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej 
PN-EN 297:2002/A6:2006 
Kot y centralnego ogrzewania opalane gazem. Kot y typu B11 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi, o nominalnym 
obci eniu cieplnym nieprzekraczaj cym 70 kW (Zmiana A6) 
PN-EN 297:2002/Ap1:2006 
Kot y centralnego ogrzewania opalane gazem. Kot y typu B11 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi, o nominalnym 
obci eniu cieplnym nieprzekraczaj cym 70 kW 
PN-M-75198:1986 
Osprz t przewodów gazowych niskiego ci nienia. Kurki sto kowe. Wymagania i badania 
PN-M-40304-02:1979 
Wyposa enie aparatów gazowych u ytku domowego, komunalnego i turystycznego. Zawory iglicowe. Wymagania i badania 
PN-EN 1359:2004 
Gazomierze Gazomierze miechowe 
PN-EN 12279:2004 
Systemy dostawy gazu Instalacje redukcji ci nienia gazu na przy czach Wymagania funkcjonalne 
PN-EN 12327:2004 
Systemy dostawy gazu Procedury próby ci nieniowej, uruchamiania i unieruchamiania Wymagania funkcjonalne 
PN-EN 12480:2005 
Gazomierze. Gazomierze rotorowe 
 
10.2. Ustawy 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pó n.  
zmianami). 
 
10.3. Rozporz dzenia 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513), 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami),Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 
2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pó n. zmianami), 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie 
powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011), 
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Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó n. zmianami). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


