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1. WST P 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania 

robót budowlanych i wyko czeniowych, odbioru robót instalacyjnych i elektrycznych zwi zanych z 

wykonaniem remontu wewn trznej instalacji gazu w budynku zamieszkania zbiorowego, 

zlokalizowanym przy ul. Wspólnej 11-13 w Elbl gu zasilanym z systemu miejskiej sieci gazowej w 

Elbl gu. 

Podział zakresu robót obj tych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówie  

(CPV): 

CPV 45333000-0 Wewn trzna instalacja gazowa   

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

CPV 45400000-1 Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj c  cz  dokumentacji  przetargowej i 

kontraktowej przy zleceniu na zewn trz robót i ich realizacji. 

1.3. Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót 

obj tych specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
U yte w ST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku 

nast puj co: 

1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy 

urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku 

wykonywania robót. 

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania 

robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.3. Materiały - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj  

projektow  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In yniera/Kierownika projektu. 

1.4.4. Aprobaty techniczne- Wykonawca powinien uzyska  Aprobaty Techniczne, Atesty (w tym 

higieniczne), Certyfikaty, Decyzje dopuszczaj ce do obrotu i stosowania oraz Paszporty na wyroby 

zastosowane do realizacji umowy. 

 

1.4.4. In ynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczon  

przez Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna  

za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
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1.4.5. Polecenie In yniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez In yniera, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z 

prowadzeniem budowy. 

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.7. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz  dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizacj , charakterystyk  i wymiary obiektu b d cego przedmiotem robót. 

1.4.8. Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  cało  

konstrukcyjn  lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-u ytkowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót, bezpiecze stwo wszelkich 

czynno ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z dokumentacj  

projektow , ST i poleceniami In yniera/Kierownika projektu. Terenem prac jest pomieszczenie 

przeznaczone pod zabudow  w zła cieplnego – wymiennikownia. 

 Poszczególne elementy w zła cieplnego lub bloków grzewczych mo na prefabrykowa  w 

warsztatach wykonawcy pod nadzorem i na warunkach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  

z wykazem podanym w umowie. 

1.5.3. Zgodno  robót  z dokumentacj  projektow  i ST 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

In yniera/Kierownika projektu stanowi  cz  umowy, a wymagania okre lone w cho by jednym z 

nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich 

wa no ci wymieniona w Umowie. 

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  bł dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomi  In yniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzj  o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od wymiarów okre lonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b d  zgodne z dokumentacj  projektow  i ST. 

Dane okre lone w dokumentacji projektowej i ST b d  uwa ane za warto ci docelowe,  

od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli musz  wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b d  w pełni zgodne z dokumentacj  projektow  lub ST i 

wpłynie to na niezadowalaj c  jako  elementu budowli, to takie materiały zostan  zast pione innymi, 

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
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Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz otrzymania istniej cych 

obiektów (jezdnie, cie ki rowerowe, ci gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz dzenia 

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a  do zako czenia i 

odbioru ostatecznego robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zapłacie i przyjmuje si , e jest wł czony w 

cen  kontraktow . 

Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. 

W miejscach przylegaj cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra nie oznakuje 

teren budowy, w sposób uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj cych przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu. 

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce 

ochrony rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie:  

- podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm 

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze   

lub uci liwo ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj cych z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w nast pstwie jego sposobu działania.  

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. 

Materiały łatwopalne b d  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały s  szkodliwe dla otoczenia, nie b d  dopuszczone do u ycia. 

Wszelkie materiały odpadowe u yte do robót b d  miały aprobat  techniczn  wydan   

przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj c  brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na rodowisko. 

Materiały, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót  

ich szkodliwo  zanika (np. materiały pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania 

wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca 

powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materiałów od wła ciwych organów administracji 

pa stwowej. 

Je eli Wykonawca u ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami  

i dokumentacj  projektow , a ich u ycie spowodowało jakiekolwiek zagro enie rodowiska,  

to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy. 

1.5.8. Ochrona własno ci publicznej i prywatnej 
Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow  mieszkaniow , Wykonawca b dzie 

realizowa  roboty w sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie budowy, spowodowane 

jego działalno ci . 

1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych 

bezpiecze stwa i higieny pracy. 
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W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj cych odpowiednich 

wymaga  sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywał wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz 

sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie  

oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. 

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wypełnieniem wymaga  okre lonych powy ej nie 

podlegaj  odr bnej zapłacie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b dzie odpowiadał za ochron  robót i za wszelkie materiały i urz dzenia u ywane 

do robót od daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia robót przez 

In yniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

In yniera/Kierownika projektu powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe, nie pó niej ni  w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z 

wykonywanymi robotami i b dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie  

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pełni odpowiedzialny  

za wypełnienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprz tu, materiałów lub urz dze  u ytych lub zwi zanych  

z wykonywaniem robót i w sposób ci gły b dzie informowa  In yniera/Kierownika projektu o swoich 

działaniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

post powania, obci enia i wydatki wynikłe z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez In yniera/Kierownika projektu. 

1.5.12. Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s  konkretne normy i przepisy, które 

spełnia  maj  materiały, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b d  obowi zywa  

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy s  

pa stwowe lub odnosz  si  do konkretnego kraju lub regionu, mog  by  równie  stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub wy szy poziom wykonania ni  powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In yniera/Kierownika 

projektu. Ró nice pomi dzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz  by  

dokładnie opisane przez Wykonawc  i przedło one In ynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia. 

 

1.6. Dokumentacja robót monta owych 
Dokumentacj  robót monta owych stanowi : 

- projekt budowlany w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury  

z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian  

Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), z pó n. zm. 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie  

publicznych), sporz dzone zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  w 

sprawie szczegółowego 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 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664), z pó n. zm. 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  

26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami), 

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania u ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów 

dotycz ce stosowania wyrobów, 

- protokoły odbiorów cz ciowych, ko cowych oraz robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

z zał czonymi protokołami z bada  kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia  

7 lipca 1994 r. - Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami). 
 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. ródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi projektu  

do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotycz ce proponowanego materiału, ródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów jak równie  w razie konieczno ci odpowiednie wiadectwa 

bada  laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego ródła nie oznacza automatycznie, e wszelkie 

materiały z danego ródła uzyskaj  zatwierdzenie. 

2.2. Warunki przyj cia na budow  materiałów do robót monta owych 
Wyroby do robót monta owych mog  by  przyj te na budow , je li spełniaj  nast puj ce 

warunki: 

- s  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej  

i specyfikacji technicznej ST, 

- s  wła ciwie oznakowane i opakowane, 

- spełniaj  wymagane wła ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 

równie  karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta owych - wyrobów i materiałów nieznanego 

pochodzenia. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom 
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Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu 

budowy i zło one w miejscu wskazanym przez In yniera/Kierownika projektu. Je li 

In ynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materiałów do innych robót, ni  te, 

dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewarto ciowany 

(skorygowany) przez In yniera/Kierownika projektu. 

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem, usuni ciem i 

niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera/kierownika projektu 

o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed u yciem tego materiału z uwagi na wykonanie 

ewentualnych bada  wymaganych przez In yniera/Kierownika projektu. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody 

In yniera/Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b d  one u yte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoj  jako  i wła ciwo ci oraz były 

dost pne do kontroli przez In yniera/Kierownika projektu.  

Miejsca czasowego składowania materiałów b d  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z In ynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawc  i zaakceptowanych przez In yniera/Kierownika projektu. 

3. SPRZ T 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien 

odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustale  w 

wymienionym wy ej dokumencie, sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez 

In yniera/Kierownika projektu. 

Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In yniera/Kierownika 

projektu. Sprz t b d cy własno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  

utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Powinien by  zgodny z normami ochrony 

rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. 

 Wykonawca dostarczy In ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania i bada  okresowych, tam gdzie jest wymagane 

przepisami. Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t 

niesprawny. 

Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera/Kierownika projektu o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji 

In yniera/Kierownika projektu, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków 

umowy, zostan  przez In yniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie 

wpłyn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych materiałów. 

Liczba rodków transportu powinna zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In yniera/Kierownika projektu, w 

terminie przewidzianym umow . 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d  spełnia  wymagania dotycz ce przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o  i innych parametrów 

technicznych. rodki transportu nie spełniaj ce tych warunków mog  by  dopuszczone przez 

In yniera/Kierownika projektu pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy  

oraz za jako  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  

projektow , wymaganiami ST oraz poleceniami In yniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Polecenia In yniera/Kierownika projektu powinny by  wykonywane przez Wykonawc   

w czasie okre lonym przez In yniera/Kierownika projektu, pod gro b  zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 

6.1. Zasady kontroli jako ci robót 
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  

zało on  jako  robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn  kontrol  robót i jako ci materiałów. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 
In ynier/Kierownik projektu mo e dopu ci  do u ycia tylko te materiały, które posiadaj : 

- certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami 

technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła ciwych 

przepisów i dokumentów technicznych,  

- deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn   

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i które spełniaj  wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partia 

dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b d  

dostarczone przez Wykonawc  In ynierowi/Kierownikowi projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj  tych wymaga  b d  odrzucone. 

 

6.3. Dokumenty budowy 
 

(1) Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i 

Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami [2] 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy b d  dokonywane na bie co i b d  dotyczy  przebiegu robót, 

stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu bowego. Zapisy b d  

czytelne, dokonane trwał  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Zał czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b d  oznaczone kolejnym 

numerem zał cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i In yniera/Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:  

- dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dat  przekazania przez Zamawiaj cego 

dokumentacji projektowej, 

- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu,  

- okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia In yniera/Kierownika projektu,  

- daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,  

- cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotycz ce jako ci materiałów, ewentualnych prac zwi zanych z pobieraniem   

   próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d  przedło one 

In ynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si . 

Decyzje In yniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In yniera/Kierownika projektu  

do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania 

polece  Wykonawcy robót. 

(2) Ksi ka obmiarów 

Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci gły w jednostkach 

przyj tych w kosztorysie i wpisuje do ksi ki obmiarów. 

(3) Dokumenty zastosowanych materiałów 

Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materiałów, orzeczenia o jako ci materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b d  gromadzone w formie uzgodnionej z 

In ynierem/Kierownikiem projektu. Dokumenty te stanowi  zał czniki do odbioru robót. Winny by  

udost pnione na ka de yczenie In yniera/Kierownika projektu.  

(4) Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) – (3) nast puj ce 

dokumenty: pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, protokoły przekazania terenu budowy, 

umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, protokoły cz ciowe 

odbioru robót, protokoły bada , protokoły z narad i ustale , korespondencj  na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla In yniera/Kierownika projektu  

i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj  

projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera/Kierownika 

projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b d  wpisane do ksi ki obmiarów. 

Jakikolwiek bł d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. Bł dne 

dane zostan  poprawione wg instrukcji In yniera/Kierownika projektu na pi mie. 

Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej 

płatno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawc  i In yniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów 
Długo ci i odległo ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b d  obmierzone 

poziomo wzdłu  linii osiowej. 

Je li ST wła ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b d  wyliczone  

w m
3
 jako długo  pomno ona przez redni przekrój. 

Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b d  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami ST. 

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b d  

zaakceptowane przez In yniera/Kierownika projektu. 

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub 

sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b d  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary b d  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a tak e w przypadku wyst powania dłu szej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 
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Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b d  wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b d  uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie ksi ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  

doł czone w formie oddzielnego zał cznika do ksi ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

In ynierem/Kierownikiem projektu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru: 

odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, odbiorowi cz ciowemu, odbiorowi 

ostatecznemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. 

Odbioru robót dokonuje In ynier/Kierownik projektu. 

Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem In yniera/Kierownika projektu. Odbiór b dzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie In yniera/Kierownika projektu. 

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier/Kierownik projektu w oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ciowy 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru 

cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje In ynier/Kierownik projektu. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

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

ich ilo ci, jako ci i warto ci. 

Całkowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez 

Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi mie  

o tym fakcie In yniera/Kierownika projektu. 

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia 

potwierdzenia przez In yniera/Kierownika projektu zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci 

In yniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny 
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jako ciowej na podstawie przedło onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych  

w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniaj cych i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj cych 

w warstwie cieralnej lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, e jako  wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i ST z uwzgl dnieniem 

tolerancji i nie ma wi kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, 

komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do 

wymaga  przyj tych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 

- dokumentacj  projektow  powykonawcz  z naniesionymi zmianami, je li zostały ustalone w 

trakcie realizacji umowy, 

- dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych i protokoły z przeprowadzonych prób i bada , zgodne z ST, 

- deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

- potwierdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budow  i przepisami, 

- protokoły odbiorów technicznych-cz ciowych,  

- protokoły wykonanych bada  odbiorczych, 

- dokumenty wymagane dla urz dze  podlegaj cych odbiorom technicznym UDT,  

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  

- instrukcj  obsługi instalacji, 

- o wiadczenie wydelegowanego przez zamawiaj cego personelu o przeprowadzonym  

szkoleniu  w obsłudze zamontowanych urz dze . 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego  

nie b d  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupełniaj ce b d  zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Termin wykonania robót poprawkowych  

i robót uzupełniaj cych wyznaczy komisja. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 
 

9.1.  Ustalenia ogólne. 
Podstaw  płatno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  

obmiarow , ustalon  dla danej pozycji kosztorysu.  
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw  płatno ci jest warto  (kwota) 

podana przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie 

czynno ci, wymagania i badania składaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty  

w ST i w dokumentacji projektowej. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne STO-00.00 
Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych zawartych  

w STO-00-00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione  

w kosztorysie. 

9.3. Zasady rozliczenia i płatno ci 
Rozliczenie robót monta owych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

cz ciowych robót. 

Podstaw  rozliczenia oraz płatno 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 

zaakceptowanych przez zamawiaj cego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre lony zakres robót. 

 

 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 z pó niejszymi 

zmianami)  

[2] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

monta u i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z pó n. zm. 
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i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

Polskimi Normami, Normami Bran owymi oraz innymi przepisami dotycz cymi 

przedmiotowej instalacji. 

 
1.4.1. Okre lenia podstawowe 

 
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  zgodne 

z obowi zuj cymi Polskimi Normami i Ogóln  Specyfikacj  Techniczn   (OST). 

Poj cia ogólne 

Instalacja gazowa – układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, spełniaj cy 

okre lone wymagania szczelno ci, prowadzony na zewn trz lub wewn trz budynku wraz 

z urz dzeniami do pomiaru zu ytego gazu, armatur  i innym wyposa eniem oraz 

urz dzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urz dze  przewodami 

spalinowymi, doprowadzonymi do kanałów spalinowych w budynku. 

Konserwacja instalacji gazowej – zespół czynno ci technicznych zwi zanych 

z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej 

elementów. 

Kontrola instalacji gazowej – zespół czynno ci maj cych na celu stwierdzenie czy instalacja 

gazowa lub jej cz  znajduje si  w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje si  do dalszej 

bezpiecznej eksploatacji. 

Kształtka instalacji gazowej – element słu cy do ł czenia ze sob  odcinków przewodu 

gazowego, umo liwiaj cy zmian  kierunku, zmian  przekroju, rozgał zienie, a tak e 

za lepienie przewodu (kolanko, trójnik, odwadniacz itp.) 

Kurek główny – urz dzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa gazowego 

z przył cza do instalacji gazowej; element odcinaj cy dopływ paliwa z sieci gazowej, za 

którym rozpoczyna si  instalacja gazowa. 

Kurek odcinaj cy – urz dzenie nie b d ce kurkiem głównym, montowane na przewodzie 

instalacji gazowej w celu odci cia dopływu gazu do cz ci instalacji, gazomierza lub 

urz dzenia gazowego. 

Maksymalne chwilowe z ycie gazu – ilo  gazu zu ywana w jednostce czasu przez 

urz dzenie lub zespół urz dze  gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorców, obliczone 

z uwzgl dnieniem charakterystyki u ytkowania urz dze , liczby, rodzaju i nominalnego 

obci enia cieplnego urz dze , jednoczesno ci ich pracy itp. – wielko  najcz ciej okre lana 

w m3/h. 

Odbiór instalacji gazowej – zespół czynno ci maj cych na celu sprawdzenie czy instalacja 

gazowa została wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowi zuj cymi 

normami stanowi cymi podstaw  do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, 

podstawow  czynno ci  zwi zan  z odbiorem instalacji gazowej jest próba szczelno ci. 

Odległo  bezpieczna przewodów gazowych – odległo  usytuowania przewodów 

gazowych od przewodów lub urz dze  innych instalacji oraz elementów wyposa enia obiektu 

budowlanego, gwarantuj ca ich bezpieczne u ytkowanie. 

Próba szczelno ci instalacji gazowej – czynno  polegaj ca na utrzymaniu przez okre lony 

czas, w instalacji gazowej lub jej cz ci, ci nienia powietrza lub gazu oboj tnego, 

odpowiednio wy szego od ci nienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji 

w zakresie szczelno ci rur, armatury, poł cze  oraz urz dze . 

Przewód gazowy (przewód instalacji gazowej) – odcinek rury stalowej, miedzianej lub 

wykonanej z materiału dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, którym 

rozprowadzany jest gaz do odbiorców lub poszczególnych urz dze  gazowych. 

Rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego, chroni cy przed oddziaływaniem 

czynników zewn trznych, wewn trz którego umieszczony jest przewód instalacji gazowej. 

Warto  opałowa gazu – ciepło spalania gazu pomniejszone o ciepło parowania wody 

wydzielonej z gazu podczas spalania, wyra ona w MJ/m3; wielko  mniejsza od ciepła 
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spalania o około 10%. 

Warunki techniczne przył czenia – zespół wymaga  technicznych, które musz  by  

spełnione aby wnioskowane przez odbiorc  ilo ci gazu mogły by  dostarczone. 

Warunki zasilania – dokument wydawany przez dostawc  gazu na wniosek inwestora, 

w którym okre la si  jakie wymagania techniczne nale y spełni  aby dany obiekt (grupa 

obiektów) mógł by  przył czony do sieci gazowej. 

Zabezpieczenie przeciwwypływowe (w urz dzeniu gazowym) – urz dzenie powoduj ce 

zamkniecie zaworu na dopływie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia si  lub 

zga ni cia płomienia w palniku gazowym. 

Zapewnienie dostawy gazu – pisemne zobowi zanie si  dostawcy gazu do zaopatrywania 

odbiorcy lub grupy odbiorców w okre lone paliwo gazowe w wymaganej ilo ci podanej 

w [m3/h] i [m3/rok], spełniaj ce parametry fizyko-chemiczne okre lone w Polskich Normach; 

w dokumencie tym okre la si  tak e maksymalne chwilowe nat enie przepływu gazu, cel 

u ytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urz dze  gazowych oraz termin, od którego 

mo liwa jest dostawa gazu. 

 

 

2. MATERIAŁY 
UWAGA: 

Wszelkie nazwy produktów i materiałów przywołane w tym opracowaniu (specyfikacji) maj  

słu y  ustaleniu po danego standardu wykonania i okre lenia wła ciwo ci i wymogów technicznych 

zało onych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwi za . 

Dopuszcza si  zastosowanie rozwi za  zamiennych  w oparciu o produkty (wyroby) innych 

producentów pod warunkiem: 

- przedstawienia innych rozwi za  zamiennych na pi mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, atesty nadane przez jednostki akredytowane), 

- dokumenty potwierdzaj ce parametry techniczne nale y doł czy  do oferty, 

- uzyskanie akceptacji odpowiednich słu b PWSZ , 

- uzyskanie akceptacji projektanta. 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST-S-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

- przy wykonywaniu robót budowlanych nale y, zgodnie z ustaw  [1], stosowa  wyroby budowlane, 

które zostały dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania  

w budownictwie zgodnie z [10] wraz z aktami wykonawczymi, 

- zgodnie z art. 46 ustawy [1], kierownik budowy, a je eli jego ustanowienie nie jest wymagane 

inwestor, obowi zany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywa  dokumenty 

wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu wyrobów budowlanych oraz udost pnia  je przedstawicielom 

uprawnionych organów, a po zako czeniu procesu budowy, przekaza  inwestorowi. 

2.2. Ruroci gi armatura 

 
- Instalacja gazowa w budynku wykonana b dzie z rur stalowych PN-80/H-74219 ł czonych 

przez spawanie 

- Dostarczone na budow  rury powinny by  proste, czyste od zewn trz i wewn trz, bez 

widocznych ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

 

 

2.3. Automatyka i pomiary 
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Nale y zamontowa  skrzynk  gazow  oraz system zabezpieczenia instalacji gazowej. 

Zaprojektowany został układ zabezpieczenia kotłowni w oparciu o elektroniczn  centralk  

współpracuj ca z dwoma detektorami gazu (metan) i klapowym elektromagnetycznym kołnierzowym 

zaworem odcinaj cym i podwójnym sygnalizatorem optycznym.  

2.4. Armatura i osprz t 
Zgodnie z zało eniami techniczno-eksploatacyjnymi słu b PWSZ Elblag. 

Instalacja wewn trzna gazu – zawory odcinaj ce  jako kulowe mufowe  na ci nienie Pmin  1,0 MPa. 

Ci nienie podane oznacza warto ci minimalne stosowanej armatury. Armatura winna by  

zamontowana zgodnie z zamieszczonym w opracowaniu schematem technologicznym oraz 

zestawieniem materiałowym. 

 

2.5. Pozostałe materiały zgodne z zestawieniem w projekcie przy uwzgl dnieniu uwag w pkt.2. 

specyfikacji STO-00.00 i zało e  techniczno-eksploatacyjnych PWSZ Elbl g. 

 

3. SPRZ T 
 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST0-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprz t do robót monta owych 
W zale no ci od potrzeb i przyj tej technologii robót, Wykonawca zapewni sprz t monta owy. 

Sprz t monta owy i rodki transportu musz  by  w pełni sprawne i dostosowane  

do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikaj cych z racjonalnego  

ich wykorzystania na budowie. 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-S-00.00 „Wymagania ogólne"     pkt .4 

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu wył cznie w poło eniu poziomym. 

Rury powinny by  ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 

przesuwaniem si  przez podklinowanie lub w inny sposób. 

Rury w czasie transportu nie powinny styka  si  z ostrymi przedmiotami, mog cymi 

spowodowa  uszkodzenia mechaniczne. 

W przypadku przewo enia rur transportem kolejowym, nale y przestrzega  przepisy  

o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewn trznej oraz ładowa   

do granic wykorzystania wagonu. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie nale y rzuca ,  

 

4.3. Transport armatury i urz dze  
Transport armatury i urz dze  powinien odbywa  si  krytymi rodkami transportu, zgodnie z 

obowi zuj cymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by  

zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) 

powinna by  pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-S-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.  

Przed rozpocz ciem monta u Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych 

- elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wpływ na monta  instalacji odpowiadaj  zało eniom 

projektowym. 

5.1 Monta  ruroci gów 
Ruroci gi stalowe ł czone b d  przez spawanie. Przed układaniem przewodów nale y sprawdzi  tras  

oraz usun  przeszkody (mo liwe do wyeliminowani” mog ce powodowa  uszkodzenie przewodów 

np. pr ty, wystaj ce elementy zaprawy betonowej i elementów muru. 

Przed zamontowaniem nale y sprawdzi  czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaj  

uszkodze  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze  (ziemia, papiery, i inne 

elementy). Rur p kni tych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u ywa . 

Kolejno  wykonywania robót: 

- Wyznaczenie miejsca uło enia rur, 

- Przecinanie rur, 

- Uło enie rur 

- Przewody rozprowadzaj ce w budynku prowadzi  po starej trasie pod stropem piwnic, 

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

- Przewody poziome prowadzone przy cianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywa  na 

podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 

usytuowanych w odst pach nie mniejszych ni  wynika to z wymaga  dla materiału z którego 

wykonane s  rury. 

- W miejscach przej  przewodów przez ciany nie wolno wykonywa  adnych poł cze . 

Przej cia przez przegrody budowlane wykona  w tulejkach ochronnych o rednicy wewn trznej 

wi kszej o co najmniej 2cm od rednicy zewn. rury przewodu. Woln  przestrze  mi dzy zewn trzn  

cian  rury i wewn trzn  tulei nale y wypełni  odpowiednim materiałem termoplastycznym W klasie 

odporno ci ogniowej przegrody oddzielenia po arowego. Wypełnienie powinno zapewnia  jedynie 

mo liwo  osiowego ruchu przewodu. Długo  tulei powinna by  wi ksza o 5cm od grubo  ciany. 

Przy przej ciach przez dylatacj  tuleje wykona  z rur stalowych, a przestrze  mi dzy przewodem a 

tulej  wypełni  wełn  mineraln  lub innym materiałem izolacyjnym nie działaj cym korozyjnie na 

rur , umo liwiaj cym jej wzdłu ne przemieszczanie si . Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w 

elementach oddzielenia przeciwpo arowego powinien by  wykonany w sposób zapewniaj cy 

przepustowi odpowiedni  klas  odporno ci ogniowej. 

- Ruroci gi ł czone b d  z armatur  gwintowan  oraz przyrz dami kontrolnymi za pomoc  

poł cze  gwintowych z zastosowaniem kształtek. 

- Poł czenia gwintowane uszczelni  z pomoc  konopi lub pasty. 

- Trasy przewodów powinny by  zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 

powykonawczej. 

Przewody pionowe nale y prowadzi  tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm 

na kondygnacj . 

Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy zabezpieczenie ich przed dewastacj . 

Przewody gazowe wewn trz budynków nale y prowadzi  w odległo ciach nie mniejszych 

ni : 

- 15 cm od poziomych ruroci gów wodoci gowych i kanalizacyjnych, umieszczaj c je 

nad tymi ruroci gami, 

- 15 cm od ruroci gów cieplnych, umieszczaj c je pod ruroci gami cieplnymi, 

- 10 cm od pionowych instalacji innych ruroci gów z wył czeniem przewodów elektrycznych, 
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- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgał nymi zaciskami instalacji elektrycznej, 

w przypadku ruroci gów z gazem o ci arze wzgl dnym równym 1 lub mniejszym nale y prowadzi  

nad tymi puszkami, a z gazem o ci arze wi kszym od 1 – pod tymi puszkami, 

- 60 cm od urz dze  elektrycznych iskrz cych, jak wył czniki, ł czniki, bezpieczniki, przeka niki, 

gniazda wtykowe itp. 

5.2 Monta  armatury i osprz tu 
Armatura powinna odpowiada  warunkom pracy (ci nienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nale y usun  z niej za lepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowo ci działania, powinna by  instalowana tak, 

eby była dost pna do obsługi i konserwacji. Armatur  na przewodach nale y tak instalowa , eby 

kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na 

przewodach powinna by  zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy u yciu 

odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podpar , zgodnie z projektem 

technicznym. 

- Ruroci gi ł czone b d  z armatur  i osprz tem z zastosowaniem kształtek. 

- Na przewodach poziomych armatur  nale y w miar  mo liwo ci ustawi  w takim poło eniu by 

wrzeciono było skierowane do góry i le ało w płaszczy nie pionowej przechodz cej przez o  

przewodu. 

5.3 Badanie i uruchomienie instalacji 
- Badania szczelno ci instalacji na zimno nale y przeprowadzi  przy temperaturze zewn trznej 

powy ej to>0°C 

- Prób  szczelno ci i wytrzymało ci nale y wykona  

- spr onym powietrzem o ci nieniu instalacji 0,1 MPa 

- Do pomiaru ci nie  próbnych nale y u ywa  manometru, który pozwala na bezbł dny odczyt zmian 

ci nienia o 0,1 bara. Powinien on by  umieszczony w mo liwie najni szym punkcie instalacji 

- Wyniki bada  szczelno ci nale y uzna  za pozytywne, je eli w ci gu 60 min nie stwierdzono spadku 

ci nienia 

- Z próby ci nieniowej nale y sporz dzi  protokół 

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne 
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urz dze  stalowych 

wchodz cych w skład instalacji. 

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajduj cych si  w 

pomieszczeniach zamkni tych, w przestrzeni otwartej. 

- Zabezpieczenie antykorozyjne nale y wykona  zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami. 

- Przed malowaniem nale y usun  z powierzchni zgorzeliny, rdz , oleje i smary, u le i topnik z 

procesu spawania, wilgo  oraz inne zanieczyszczenia. 

- Powierzchnie nale y przygotowa  przez mechaniczne usuni cie nierówno ci i zadziorów, 

zaokr glenie kraw dzi i wyrównanie spoin. 

- Powierzchnie nale y czy ci  bezpo rednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nale y 

zabezpieczy  powłok  ochrony okresowej lub zagruntowa  w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. 

Zastosowany „grunt” nale y dobra  do przewidywanego zestawu malarskiego. 

- Oczyszczenie powierzchni r cznie nale y wykonywa  za pomoc  metalowych szczotek r cznych lub 

mechanicznych, szlifierek r cznych, młotków mechanicznych. 

- Oleje i smary, których nie usuni to metodami mechanicznymi, nale y usun  metodami 

odtłuszczania za pomoc  rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). 

- Odtłuszczanie za pomoc  przecierania szczotk , p dzlem lub szmat  jest dopuszczalne przed 

oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nale y z powierzchni oczyszczonej mechanicznie 

usun  pył. 

- Na powierzchni  oczyszczon  do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub monta u oczyszczonych 

elementów przekracza 2 doby, nale y nało y  powłok  ochrony okresowej. 

- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi  podkład pod nast pne warstwy, które musz  

by  u yte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony okresowej nie nale y 
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stosowa , je li instalacje s  bezpo rednio po oczyszczeniu malowane farbami podkładowymi 

zwykłego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego. 

Warunki prowadzenia prac malarskich 

- Wilgotno  wzgl dna powietrza nie mo e przekracza  75%. 

- Temperatura powietrza nie mo e by  ni sza ni  5°C. 

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powy ej 40°C. 

- Pokrycie nawierzchniowe nale y nakłada  po dokonaniu przegl du powłoki podkładowej. 

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

monta u nale y podda  renowacji. 

 
 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-O-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie przygotowania instalacji do bada  odbiorczych 
Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji ogrzewczej w budynku polega na:  

- sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zako czenia wszystkich 

robót przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej, 

- sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zako czenia wszystkich 

robót budowlanych i wyko czeniowych, maj cych wpływ na spełnienie wymaga  okre lonych w 

rozporz dzeniu [2]. 

 

 

6.3.  Badania odbiorcze 
 

6.3.1.  Zakres bada  odbiorczych 
Zakres bada  odbiorczych nale y dostosowa  do rodzaju i wielko ci instalacji. Szczegółowy 

zakres bada  odbiorczych powinien zosta  ustalony w umowie pomi dzy Inwestorem i Wykonawc  z 

tym, e powinny one obj , co najmniej badania odbiorcze szczelno ci, zabezpieczenia przed 

przekroczeniem granicznych warto ci ci nienia i temperatury. 

Nale y sprawdzi  prawidłowo  prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich rednic i 

porówna  wyniki z dokumentacj ; poł czenia gwintowane i kołnierzowe nale y wykona  przez 

wyrywkowe ogl dziny zewn trzne, sprawdzenie odległo ci poł cze  wzgl dem podpór, ogl dziny 

zewn trzne wykonania spoin, sprawdzenie ich poło enia wzgl dem podpór. 

Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, 

sprawdzenie przej  przewodów przez ciany i stropy, poło enia poł cze  kołnierzowych, 

sprawdzenie odległo ci przewodów wzgl dem przegród budowlanych oraz wzgl dem siebie, 

sprawdzenie prawidłowo ci ł czenia pionów z przewodami poziomymi. 

Badanie armatury obejmuje 
Badanie typu armatury, badanie prawidłowo ci umieszczenia, wyrywkowe badanie 

prawidłowo ci działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji. 

   

6.3.2. Badania odbiorcze szczelno ci instalacji technologicznej 
 

Badanie szczelno ci, zwanej prób  odbiorow  podlegaj  wszystkie odcinki instalacji od kurka 

głównego budynku do urz dze  gazowych ( do palników kotłów). W zale no ci od przyj tych 

rozwi za  technicznych instalacji gazowej, próby odbiorowe mog  by  wykonane cz ciami, 

szczególnie wówczas, gdy jest kilka przył czy zako czonych kurkami głównymi. 
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Badanie szczelno ci instalacji nale y wykona  za pomoc  spr onego powietrza lub gazu oboj tnego 

pod ci nieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania próby szczelno ci 

niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. 

Do próby szczelno ci instalacji nie nale y przyst powa  bezpo rednio po napełnieniu instalacji 

powietrzem lub gazem oboj tnym, poniewa  temperatura spr onego powietrza jest wy sza od 

temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nast puje po pewnym okresie czasu, zale nym od 

obj to ci przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. 

Ze wzgl du na mo liwo  wyst pienia waha  temperatury powietrza wewn trz przewodów i tym 

samym zmian ci nienia, prób szczelno ci nie mo na te  wykonywa  w warunkach, gdy cz  instalacji 

podlega wpływom promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby odbiorowej jest mo liwe 

wówczas, gdy urz dzenie do pomiaru ci nienia b dzie wykazywało jego stabilno . 

Pomiar ci nienia podczas próby nale y wykona  z zastosowaniem manometru, tak zwanej „U-rurki” 

manometru jednosłupowego, napełnionego rt ci . Dopuszczalne jest stosowanie innego typu 

urz dzenia pod warunkiem, e posiada ono aktualne wiadectwo legalizacji i gwarantuje dokładno  

pomiaru wymagan  dla tego typu badania. 

Instalacje gazow  uznaje si  za szczeln  i nadaj c  si  do uruchomienia, je eli podczas próby 

szczelno ci nie zostanie stwierdzony spadek ci nienia przez urz dzenie pomiarowe. W przypadku, gdy 

podczas próby instalacja gazowa nie b dzie szczelna, nale y usun  przyczyny i prób  wykona  

powtórnie 

 
6.6.  Badania odbiorcze zabezpiecze  antykorozyjnych powierzchni zewn trznych instalacji 

Badania odbiorcze zabezpiecze  antykorozyjnych powierzchni zewn trznych instalacji 

powinny by  przeprowadzone po całkowitym zako czeniu wykonywania zabezpiecze  

antykorozyjnych.  Polegaj  one na porównaniu jako ci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami 

okre lonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nale y oceni , wygl d 

zewn trzny izolacji i ich szczelno .  

Po przeprowadzeniu bada  powinien by  sporz dzony protokół zawieraj cy wyniki bada . Je eli 

wynik badania był negatywny, w protokole nale y okre li  termin, w którym instalacja powinna by  

przedstawiona do ponownych bada . 

 

 

6.11.  Badania odbiorcze nat enia hałasu wywołanego przez prac  instalacji gazowej 
Badania odbiorcze nat enia hałasu wywołanego przez prac  instalacji technologicznej 

polegaj  na sprawdzeniu, według PN-B-02151 czy poziom d wi ku hałasu w poszczególnych 

pomieszczeniach, wywołanego przez działaj c  instalacj , nie przekracza warto ci dopuszczalnych dla 

badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych bada  odbiorczych nale y sporz dzi  protokół. Je eli 

wynik badania był negatywny, w protokole nale y okre li  termin, w którym instalacja powinna by  

przedstawiona do ponownych bada . 

 

6.14.  Badania armatury przy odbiorze instalacji 
  

6.14.1.  Badania armatury odcinaj cej 
Badania armatury odcinaj cej, przy odbiorze instalacji, obejmuj  sprawdzenie: 

- doboru armatury, co wykonuje si  przez jej identyfikacj  i porównanie z projektem 

technicznym, 

- szczelno  poł cze  armatury, 

- poprawno  i szczelno  monta u armatury, 
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Z przeprowadzonych bada  odbiorczych nale y sporz dzi  protokół, je eli wynik badania był 

negatywny, w protokole nale y okre li  termin, w którym armatura powinna by  przedstawiona do 

ponownych bada . 

 

6.14.2.  Badania armatury odcinaj cej z regulacj  monta ow  
Badania armatury odcinaj cej z regulacj  monta ow , przy odbiorze instalacji, obejmuj  

sprawdzenie: 

- doboru armatury odcinaj cej, co wykonuje si  przez jej identyfikacj  i porównanie  

z projektem technicznym, 

- szczelno  poł cze  armatury, 

- regulacji (ustawienia nastaw monta owych armatury), po rozruchu instalacji. 

Z przeprowadzonych bada  odbiorczych nale y sporz dzi  protokół, je eli wynik badania był 

negatywny, w protokole nale y okre li  termin, w którym armatura powinna by  przedstawiona do 

ponownych bada . 

 

6.15.  Badania odbiorcze innych elementów w instalacji technologicznej 
Warunki odbioru innych elementów instalacji powinny by  okre lone w oparciu o projekt 

techniczny instalacji. Z przeprowadzonych bada  odbiorczych innych elementów nale y sporz dzi  

protokół. Je eli wynik badania był negatywny, w protokole nale y okre li  termin, w którym elementy 

te powinny by  przedstawione do ponownych bada . 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-S-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest: 

- m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, 

- m2 ( metr kwadratowy ) wykonanej i odebranej powierzchni 

- m3 ( metr kwadratowy ) wykonanej i odebranej obj to ci 

- armatura w sztukach ( szt.) 

- urz dzenia w kompletach (kpl.) 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-S-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami 

In yniera/Kierownika projektu, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 

dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór mi dzyoperacyjny robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji wewn trznej gazu 
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Odbiory mi dzyoperacyjne s  elementem kontroli jako ci robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji 

i w szczególno ci powinny im podlega  prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla  

realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie 

elementów tej instalacji. 

Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadza , przykładowo w stosunku do nast puj cych 

rodzajów robót: 

a) wykonanie przej  dla przewodów przez ciany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu; 

b) zgodno  wykonanych przej  przez przegrody z projektowanymi spadkami; 

Po dokonaniu odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi  protokół stwierdzaj cy jako  

wykonania robót oraz potwierdzaj cy ich przydatno  do prawidłowego wykonania instalacji. 

W protokole nale y jednoznacznie identyfikowa  miejsca i zakres robót obj tych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jako ci wykonania robót albo ich przydatno ci do prawidłowego 

wykonania instalacji, w protokole nale y okre li  zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 

uzupełniaj cych. Po wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona  odbioru mi dzyoperacyjnego. 

8.3. Odbiór techniczny cz ciowy instalacji wewn trznej gazu 
 
Odbiór techniczny cz ciowy powinien by  przeprowadzany dla tych elementów lub 

cz ci instalacji gazowej, do których zanika dost p w wyniku post pu robót. Dotyczy on na 

przykład: 

- uszczelnie  przej  w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie b dzie 

niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego (technicznego). 

Odbiór cz ciowy przeprowadza si  w trybie przewidzianym dla odbioru ko cowego (technicznego) 

jednak bez oceny prawidłowo ci pracy instalacji. 

W ramach odbioru cz ciowego nale y: 

a) sprawdzi  czy odbierany element instalacji lub jej cz  jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz cymi zmian w tym projekcie; 

b) sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej cz ci instalacji z wymaganiami okre lonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odst pstw, sprawdzi  uzasadnienie konieczno ci 

odst pstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

c) przeprowadzi  niezb dne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokół potwierdzaj cy prawidłowe wykonanie 

robót, zgodno  wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezb dnych bada  

odbiorczych. W protokole nale y jednoznacznie zidentyfikowa  miejsce zainstalowania elementów 

lub lokalizacj  cz ci instalacji, które były obj te odbiorem cz ciowym. 

Do protokołu odbioru nale y zał czy  protokoły niezb dnych bada  odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz ciowego, w protokole nale y okre li  zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniaj cych. Po wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona  

odbioru cz ciowego. 

8.4. Odbiór techniczny ko cowy instalacji wewn trznej gazu 
 
Instalacja powinna by  przedstawiona do odbioru technicznego ko cowego po spełnieniu 

nast puj cych warunków: 

a) zako czono wszystkie roboty monta owe przy instalacji, 

b) instalacj  odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzaj c go do wszystkich odcinków 

instalacji oraz urz dze  gazowych; 

c) dokonano bada  odbiorczych, z których wszystkie zako czyły si  wynikiem pozytywnym; 

d) zako czono roboty budowlano-konstrukcyjne, wyko czeniowe i inne, maj ce wpływ na 

poprawno  eksploatacji instalacji wewn trznej gazu. 

Przy odbiorze ko cowym instalacji nale y przedstawi  nast puj ce dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

b) dziennik budowy; 

c) potwierdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
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pozwolenia na budow  i przepisami; 

d) protokoły odbiorów mi dzyoperacyjnych; 

e) protokoły odbiorów technicznych cz ciowych; 

f) protokoły wykonanych bada  odbiorczych; 

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

wykonano instalacj ; 

h) dokumenty wymagane dla urz dze  podlegaj cych odbiorom technicznym; 

i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 

j) instrukcj  obsługi instalacji; 

W ramach odbioru ko cowego nale y: 

a) sprawdzi  czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

b) sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre lonymi w odpowiednich 

punktach WTWiO, a w przypadku odst pstw, sprawdzi  w dzienniku budowy uzasadnienie 

konieczno ci wprowadzenia odst pstw 

c) sprawdzi  protokoły odbiorów mi dzyoperacyjnych 

d) sprawdzi  protokoły odbiorów technicznych cz ciowych 

e) sprawdzi  protokoły zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych 

f) uruchomi  instalacj , sprawdzi  osi ganie zakładanych parametrów. 

Odbiór ko cowy ko czy si  protokolarnym przej ciem instalacji gazowej do u ytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, wraz z podaniem 

przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru ko cowego nie powinien zawiera  postanowie  warunkowych. 

W przypadku zako czenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 

instalacji do u ytkowania, po usuni ciu przyczyn takiego stwierdzenia nale y przeprowadzi  ponowny 

odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego nale y ponadto stwierdzi  czy w czasie pomi dzy 

odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozj , uszkodzeniami 

mechanicznymi lub innymi przyczynami. 

 
- odbiór techniczny-cz ciowy powinien by  przeprowadzany dla tych elementów lub cz ci 

instalacji, do których zanika dost p w wyniku post pu robót, dotyczy on na przykład: przewodów 

uło onych i zaizolowanych, w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nie 

przełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, 

uszczelnie  przej  w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie b dzie 

niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego (technicznego), 

- odbiór cz ciowy przeprowadza si  w trybie przewidzianym dla odbioru ko cowego 

(technicznego) jednak bez oceny prawidłowo ci pracy instalacji, 

- w ramach odbioru cz ciowego nale y: 

A. sprawdzi  czy odbierany element instalacji lub jej cz  jest wykonany zgodnie z projektem 

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz cymi zmian w tym projekcie, 

B. przeprowadzi  niezb dne badania odbiorcze, 

- po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokół potwierdzaj cy prawidłowe 

wykonanie robót, zgodno  wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 

niezb dnych bada  odbiorczych, w protokole nale y jednoznacznie zidentyfikowa  miejsce 

zainstalowania elementów lub lokalizacj  cz ci instalacji, które były obj te odbiorem cz ciowym, do 

protokołu nale y zał czy  protokoły niezb dnych bada  odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz ciowego, w protokole nale y okre li  zakres i 

termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniaj cych, po wykonaniu tych prac nale y ponownie 

dokona  odbioru cz ciowego. 

8.3.  Odbiór techniczny-ko cowy instalacji technologicznej 
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- instalacja powinna by  przedstawiona do odbioru technicznego-ko cowego po spełnieniu 

nast puj cych warunków: 

A.    zako czono wszystkie roboty monta owe przy instalacji, ł cznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

B.    instalacj  wypłukano, napełniono wod  i odpowietrzono, 

C.    dokonano bada  odbiorczych, z których wszystkie zako czyły si  wynikiem pozytywnym, 

D. zako czono uruchamianie instalacji obejmuj ce w szczególno ci regulacj  monta ow   

oraz badanie na gor co w ruchu ci głym podczas których ródło ciepła bezpo rednio zasilaj ce 

instalacj  zapewniało uzyskanie zało onych parametrów czynnika (temperatura zasilenia, przepływ, 

ci nienie dyspozycyjne), 

E.    zako czono roboty budowlano-konstrukcyjne, wyko czeniowe i inne, 

F.    przeszkolono wydelegowany przez zamawiaj cego personel do obsługi zamontowanych urz dze  

- w ramach odbioru ko cowego nale y: 

A. sprawdzi  czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 

B. sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre lonymi w odpowiednich 

punktach WTWiOR, a w przypadku odst pstw, sprawdzi  w dzienniku budowy uzasadnienie 

konieczno ci wprowadzenia odst pstwa, 

C. sprawdzi  protokóły odbiorów mi dzy operacyjnych, 

D. sprawdzi  protokóły odbiorów technicznych cz ciowych, 

E. sprawdzi  protokóły zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych, 

F. sprawdzi  odbycie przez wydelegowany personel szkolenia w zakresie obsługi zamontowanych 

urz dze , 

G. uruchomi  instalacj , sprawdzi  osi ganie zakładanych parametrów, 

- odbiór ko cowy ko czy si  protokolarnym przej ciem instalacji ogrzewczej do u ytkowania 

lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania wraz z podaniem 

przyczyn takiego stwierdzenia, 

- protokół odbioru ko cowego nie powinien zawiera  postanowie  warunkowych, w przypadku 

zako czenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, po 

usuni ciu przyczyn takiego stwierdzenia nale y przeprowadzi  ponowny odbiór instalacji, w ramach 

odbioru ponownego nale y ponadto sprawdzi  czy w czasie pomi dzy odbiorami elementy instalacji 

nie uległy destrukcji spowodowanej korozj  lub innymi przyczynami. 

8.4. Szczegółowa zawarto  dokumentacji technicznej powykonawczej 
Zakres i zawarto  dokumentacji technicznej powykonawczej powinien zawiera : 

- plan sytuacyjny w skali wystarczaj cej dla zobrazowania poło enia obiektu z wykonan  

instalacj , 

- opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyk  ogóln  ródła ciepła i nominalnymi 

parametrami pracy instalacji, 

- Dokumentacja techniczna powykonawcza instalacji technologicznej, to znaczy projekt, 

którego realizacj  potwierdzili kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni  

za prawidłowo  wykonania instalacji, na którym naniesiono ( na czerwono) dokonane w trakcie 

monta u zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: konieczne schematy, 

rysunki umo liwiaj ce lokalizacj  obudowanych i zasłoni tych przewodów i urz dze , itp.), 

- obliczenia cieplno - hydrauliczne, w tym regulacyjne (np. dane okre laj ce nastawy armatury 

i innych urz dze  regulacyjnych); obliczenia powinny by  dostarczone w formie pisemnej i 

elektronicznej z niezb dnymi wydrukami, 

- kompletn  dokumentacj  techniczn  dla urz dze  podlegaj cych UDT, 
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- o wiadczenia wskazuj ce, e zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego 

stosowania w instalacji technologicznej, s  zgodne z projektem technicznym oraz przepisami  

i obowi zuj cymi normami, 

- instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobów 

zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezb dne, 

- na wyroby obj te gwarancjami, dokumenty potwierdzaj ce gwarancj  producenta  

lub dystrybutora, 

- dziennik budowy i obmiar robót powykonawczy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych i protokoły z przeprowadzonych prób i bada . 

- Zestawienia dokonanych nastaw parametrów regulatorów i ciepłomierzy 

 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 
 

9.1.  Ogólne  ustalenia  dotycz ce  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST-S-00.00  
„Wymagania ogólne" 
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ci 
Rozliczenie robót monta owych konstrukcji mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów cz ciowych robót. 

Podstaw  rozliczenia oraz płatno 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 

zaakceptowanych przez zamawiaj cego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre lony zakres robót. 

 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 

[1]  Dz.U.94.89.414. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290  z 

pó niejszymi zmianami) 

[2] Dz.U.02.75.690 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie  

[3] Dz.U.99.74.836 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia  

16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych 

[4] Dz.U.04.249.2497 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie 

aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 

[5] Dz.U.04.202.2072 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego 

[6] Dz.U.03 120.1133 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie    

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

[7] Dz.U.02.166.1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno ci 

[8] Dz.U.03.79 714 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 

2003 r w sprawie wymaga  w zakresie efektywno ci energetycznej 
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[9] Dz.U.04.130.1389 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod  

i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie 

funkcjonalno-u ytkowym 

[10] Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 

[11] Dz.U.97.129.844 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy, 

[12] Dz.U.00.26 313 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca2000r.  

w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy r cznych pracach transportowych 

[13] Dz.U.00.40.470 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie 

bezpiecze stwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych 

[14] Dz.U.00.122.1321 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym 

[15] Dz.U.02.108.953 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie  

dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj cego 

dane dotycz ce bezpiecze stwa i higieny pracy i ochrony zdrowia 

[16] Dz.U.02.120.1021 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie 

rodzajów urz dze  technicznych podlegaj cych dozorowi technicznemu 

[17] Dz.U.02.191.1596 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa dziernika 2002r.  

w sprawie minimalnych wymaga  dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy w zakresie 

u ytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 

[18] Dz.U.03.47.401 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

[19] Dz.U.03.107.1004 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

29 maja 2003r. w sprawie minimalnych wymaga  dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy, 

na których mo e wyst pi  atmosfera wybuchowa 

[20] Dz.U.03.120.1126 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony 

zdrowia 

[21] Dz.U.04.7.59 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

23 grudnia 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu 

gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz u ywaniu i magazynowaniu karbidu 

[22] Dz.U.04.16.156 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

14 stycznia 2004r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, 

malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym 

[23] Dz.U.04.198.2041 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem 

budowlanym 

 [24] PN-ISO7-7:1995 Gwinty rurowe poł cze  ze szczelno ci  uzyskiwana na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

[25] PN-ISO228-1:1995 Gwinty rurowe poł cze  ze szczelno ci  nie uzyskiwan  na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

 [45] PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozj . Klasyfikacja i okre lenie agresywno ci korozyjnej 

rodowisk 

[46] PN-H-74200:1998  Rury stalowe ze szwem gwintowane 

[47] PN-H-74219:1980  Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania 





Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
_________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                     32 
                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Specyfikacja techniczna  

SST-E-01.00 

ROBOTY ELEKTRYCZNE 

SILNOPR DOWE I SŁABOPR DOWE 

 

 

 

Kody CPV: 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
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1. WST P 
 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 

robót zwi zanych z budow  instalacji elektrycznej zasilaj cej układ detekcji gazu (metanu) przy kotłach dla 

domu studenckiego przy ul. Wspólnej w Elbl gu, w zakresie bran y elektrycznej: 

Projektu budowlanego remontu instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni gazowej Q=450kW zlokalizowanej  

przy ul. Wspólnej 11-13 w Elbl gu na dz. nr 133 w obr. 18. 

Dla celów wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostały wykonane: 

 Dokumentacja projektowa. 

 Przedmiary robót 

 Kosztorys Inwestorski. 

Cało  robót wykona  zgodnie z zało eniami normy PN-IEC 60364 oraz wiedzy technicznej. Przy 

wykonywaniu robót monta owych nale y przestrzega  przepisów organizacji, bezpiecze stwa i higieny pracy. 

Przedmiotowa ST obejmuje budow  układu detekcji dla kotłowni w budynku w/w zadania. Zaprojektowany 

został układ zabezpieczenia kotłowni w oparciu o elektroniczn  centralk  współpracuj ca z dwoma detektorami 

gazu (metan) i klapowym elektromagnetycznym kołnierzowym zaworem odcinaj cym i podwójnym 

sygnalizatorem optycznym. Pomieszczenie kotłowni gazowej jest zlokalizowane w wydzielonym 

pomieszczeniu na poziomie piwnic w przedmiotowym budynku. Rozdzielnica RKG, kotłowni gazowej 

pozostaje zasilona z dotychczasowego zasilania.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robot obj tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  wykonania robót wymienionych w 

punkcie 1.1 zwi zanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zasilaj cych układ detekcji gazu. 

Instalacje elektryczne siłowe, w tym: 

 zasilenie urz dze  technologicznych 

Instalacje elektryczne sygnałowe sterownicze, w tym: 

 zasilanie czujników, 

 sygnałów sterowniczych wykonawczych. 

Ponadto ochrona przeciwpora eniowa. 

 

1.4. Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s  zgodne z wła ciwymi obowi zuj cymi 

przepisami i wła ciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami, w szczególno ci: 

1.4.1. aparatura rozdzielcza i sterownicza  – ogólna nazwa aparatów elektrycznych, a tak e zespół tych 

aparatów ze zwi zanym wyposa eniem, wewn trznymi poł czeniami, osprz tem, obudowami i konstrukcjami 

wsporczymi – słu cych do ł czenia, sterowania, pomiaru, zabezpiecze  i regulacji pracy obwodów 

elektrycznych;   

1.4.2. instalacja elektryczna – zespół odpowiednio poł czonych przewodów i kabli wraz ze sprz tem i 

osprz tem elektroinstalacyjnym, a tak e urz dzeniami oraz aparatami – przeznaczony do przesytu, rozdziału, 

zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej;  
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1.4.5. rozdzielnica – zespół odpowiednio dobranej i wzajemnie poł czonej aparatury rozdzielczej, 

zabezpieczeniowej, ł czeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce przy ciennej – z jednej strony 

poł czony  z szaf  doprowadzaj cym energi   elektryczn  z sieci, a z drugiej – wewn trznymi liniami 

zasilaj cymi;  

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie zakupione przez Wykonawc  materiały, dla których normy PN i BN przewiduj  posiadanie 

za wiadczenia o jako ci lub atestu, powinny by  zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 

powinny by  wyposa one w takie dokumenty na wniosek Przedstawiciela inwestora.  

   

2.2. Materiały elektryczne 

Przy budowie instalacji elektrycznych wewn trznych w zła, nale y stosowa  materiały elektryczne 

zgodnie  z Dokumentacj  Projektow  i ST. 

 

2.3. Kable i przewody 

W instalacjach elektrycznych wewn trznych nale y stosowa  kable i przewody: 

 przewody instalacyjne sygnałowe dwu yłowe o izolacji PVC, instalacyjne zasilaj ce wielo yłowe z yłami 

miedzianymi i powłoce polwinitowej z ył  ochronn  zielono- ółt , na napi cie znamionowe 750 V, do 

układania na stałe bez dodatkowych osłon w cz ci sufitu podwieszanego oraz w rurkach  ochronnych 

plastikowych w cz ci piwnicznej/ pomieszczeniu technicznym wprzypadku braku sufitu podwieszanego, na 

parterze w portierni w listach instalacyjnych. 

Przekrój ył powinien by  dobrany w zale no ci od dopuszczalnego spadku napi cia, dopuszczalnej 

temperatury nagrzania kabla przez pr dy robocze i zwarciowe oraz skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej. 

B bny z przewodami nale y przechowywa  w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi i bezpo rednim działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym podło u. 

 

2.6. Osprz t instalacyjny 

Osprz t instalacyjny powinien spełnia  wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-1,2,:1996, PN-E-

93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 8.  

Osprz t powinien zapewnia  poprawn  i bezpieczn  eksploatacj  i zapewnia  wła ciw  ochron  przed 

pora eniem pr dem elektrycznym. Napi cie znamionowe izolacji osprz tu powinno by  dostosowane do 

napi cia znamionowego instalacji (230 V). Osprz t powinien by  dostosowany do warunków rodowiskowych, 

w których zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiada  odpowiednie zabezpieczenia przed: 

 przedostaniem si  ciał stałych, pyłu i wilgoci; 

 zapaleniem; 

 uderzeniem. 

Osprz t powinien by  dostosowany do sposobu monta u na obiekcie, odpowiednio: 

 natynkowy; 

i dostosowany do przekrojów i rednic przewodów stosowanych podczas robót. 

 

3. SPRZ T 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy 
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wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz tu 

itp. Sprz t u ywany przez Wykonawc  powinien uzyska  akceptacj  Przedstawiciela inwestora. 

Liczba i wydajno  sprz tu powinna gwarantowa  wykonanie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela w terminie przewidzianym kontraktem.  

Monta  dokona  przy u yciu sprz tu specjalistycznego do tego typu robót. Wykonawca przyst puj cy 

do wykonania instalacji elektrycznych wewn trznych winien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z 

nast puj cych maszyn i sprz tu, gwarantuj cych wła ciw  jako  robót: 

 samochód dostawczy do 0,5 t, 

inny drobny sprz t monta owy. 

Sprz t monta owy i rodki transportu musz  by  w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikaj cych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn  

niekorzystnie na jako  wykonywanych robót. 

Liczba rodków transportu powinna gwarantowa  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela inwestora, w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

        

4.2. rodki transportu 

Wykonawca przyst puj cy do wykonania instalacji elektrycznych zasilaj cych, detekcji gazu, kotłowni 

gazowej powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cych rodków transportu:   

 samochód dostawczy do 0,5 t, i inny drobny sprz t monta owy. Na rodkach transportu przewo one 

materiały powinny by  zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez ich wytwórc .  

5 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzgl dniaj cy 

wszystkie warunki w jakich b dzie wykonana instalacja elektryczna zasilaj ca, detekcji gazu pod potrzeby 

kotłowni gazowej. 

 

5.2. Instalacje 

Monta  instalacji powinien by  wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem 

wła ciwych materiałów. 

Poł czenia mi dzy przewodami oraz mi dzy przewodami i innym wyposa eniem powinny by  

wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. Elementy wyposa enia mog ce 

spowodowa  wzrost temperatury lub powstanie łuku elektrycznego powinny by  umieszczone lub osłoni te tak, 

aby nie powstało ryzyko zapalenia materiałów palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoni tej 

cz ci wyposa enia mo e spowodowa  poparzenie ludzi, cz ci te nale y umie ci  lub osłoni  tak, aby 

uniemo liwi  przypadkowy kontakt z nimi. Instalacja elektryczna powinna by  wykonana tak, aby nie 

wyst powało wzajemne szkodliwe oddziaływanie mi dzy t  instalacj  a innymi instalacjami nieelektrycznymi 

stanowi cymi wyposa enie obiektu. 
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Urz dzenia odł czaj ce powinny by  zainstalowane w sposób zapewniaj cy odł czenie instalacji 

elektrycznej, obwodu lub poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze wzgl du na  konserwacj , 

sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia  lub napraw . 

Wyposa enie elektryczne powinno by  zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni  do niego 

dost p, gdy jest to niezb dne, tj.: 

 odpowiedni  przestrze  dla umo liwienia monta u oraz wykonania przewidzianych zmian i wymiany 

poszczególnych cz ci wyposa enia, 

 dost p obsługi do wyposa enia w celu sprawdzenia, przegl du, konserwacji i napraw. 

Wszystkie elementy wyposa enia elektrycznego powinny by  dobrane do maksymalnych napi  

roboczych (warto  skuteczna dla pr du przemiennego, stałego), jak równie  do mog cych wyst pi  przepi . 

Wszystkie elementy wyposa enia elektrycznego powinny by  dobrane z uwzgl dnieniem maksymalnych 

pr dów roboczych (warto  skuteczna pr du przemiennego), które mog  wyst pi  w normalnych warunkach 

eksploatacji oraz z uwzgl dnieniem pr dów mog cych wyst pi  w warunkach zakłóceniowych w okre lonym 

czasie, podczas którego mo e by  spodziewany przepływ pr du przet eniowego. Wszystkie elementy 

wyposa enia powinny by  dobrane tak, aby były zabezpieczone przed wszelkimi oddziaływaniami oraz 

warunkami otoczenia i rodowiska, na które mog  by  nara one. 

Gdy w przypadku pojawienia si  niebezpiecze stwa zaistnieje konieczno  natychmiastowego 

wył czenia zasilania, urz dzenie wył czaj ce powinno by  łatwo dost pne i odpowiednio oznaczone w celu 

szybkiego jego uruchomienia. 

Przewody elektryczne układa  w sposób podany w Dokumentacji Projektowej: 

 w listawainstalacyjnych, w rurkach osłonowych, cz ci sufitu podwieszanego. 

Wył czniki, moduł regulacyjny, zawór odcinaj cy, detektory gazu, sygnalizator optyczny montowa  w 

miejscach podanych w Dokumentacji  Projektowej.  

 

5.4. System dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej 

Instalacje 0,4 kV – zastosowany system sieci TNC-S. Ochron  przed dotykiem po rednim zapewnia 

samoczynne wył czenie zasilania realizowane przez wył czniki zwarciowe, bezpieczniki oraz przez wył czniki 

ró nicowopr dowe z pr dem wył czenia 30 mA typu A. 

  5.5. Poł czenia wyrównawcze 

W celu unikni cia zagro enia pora eniowego spowodowanego znacz c  ró nic  potencjałów pomi dzy 

cz ciami przewodz cymi dost pnymi w instalacji elektrycznej, nale y wykona  poł czenia wyrównawcze. 

Poł czenia wyrównawcze miejscowe, ł cz ce cz ci metalowe dost pne z przewodem PE, nale y wykona  w 

pomieszczeniu o szczególnym zagro eniu pora eniowym - w le cieplnym. Przekroje przewodów 

wyrównawczych okre la norma PN-IEC 60364-5-54. Poł czenia, nale y wykona  niezale nie od 

zastosowanego rodka ochrony przeciwpora eniowej przed dotykiem po rednim. Wszystkie elementy metalowe 

rozł czne metalowe wyposa y  w poł czenia wyrównawcze. 

   

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Przedmiotem kontroli b dzie sprawdzanie robót w zakresie ich zgodno ci z dokumentacj  projektow , 

specyfikacj  techniczn  i instrukcjami Przedstawiciela. 

Wykonawca jest zobowi zany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej ST i zaakceptowan  przez Przedstawiciela. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia zało onej jako ci wykonywanych robót przy budowie instalacji 

elektrycznych zasilaj cych, układu detekcji gazu kotłowni gazowej. 
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Wykonawca ma obowi zek wykonania pełnego zakresu bada  na budowie w celu wskazania 

Przedstawicielowi inwestora zgodno ci dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacj  

projektow , ST i DT. 

Materiały posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy ich pełn  zgodno  z warunkami podanymi w 

specyfikacjach, mog  by  przez Przedstawiciela inwestora dopuszczone do u ycia bez bada . Przed 

przyst pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi  Przedstawiciela inwestora o rodzaju i terminie 

badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi mie wynik bada  do akceptacji. 

Przedstawicielowi inwestora.  

        

6.2. Instalacja elektryczna zasilaj ca, kotłowni gazowej 

Kontrola jako ci wykonania instalacji powinna obejmowa : 

 zgodno  zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urz dze  z dokumentacj  techniczn , 

normami i certyfikatami; 

 poprawno  wykonania przej  przewodów przez ciany; 

 prawidłowo  wykonania poł cze  przewodów; 

 ci gło  przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych poł cze   wyrównawczych; 

 rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – wykona  dla ka dego obwodu oddzielnie od strony zasilania; 

 skuteczno ci działania zabezpiecze  i rodków ochrony od pora e  pr dem elektrycznym; 

 ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów; 

 prób  biegunowo ci; 

 prób  wytrzymało ci elektrycznej; 

 prób  działania; 

 poprawno  ochrony przed po arem i skutkami cieplnymi; 

 spadku napi cia; 

 sprawdzenie zgodno ci podł czenia urz dze  (z dokumentacj  techniczn  urz dze ); 

 prawidłowo  zamontowania urz dze  w dostosowaniu do warunków rodowiskowych pracy w miejscu ich 

zainstalowania; 

 prawidłowo  umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji; 

 spełnienia dodatkowych zalece  Przedstawiciela inwestora. wprowadzonych do dokumentacji technicznej. 

W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z norm , to prób  lub próby 

poprzedzaj ce, je eli mog  mie  wpływ na wynik, nale y powtórzy  po usuni ciu przyczyny niezgodno ci. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami 

Przedstawiciela inwestora, je eli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  

 

7.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 

 nie dotyczy 

 

7.3. Dokumenty do odbioru ko cowego 

Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa : 

 projektow  dokumentacj  powykonawcz , 




