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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
S-00 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.  

           -  instalacji gazowej w budynku Remizy OSP  w  Krawcach  dz.nr.ew. 2236  . 
                
                                                             
1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót budowlanych. 
 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 
1.3.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
 i administracyjnymi, poda lokalizację głównych punktów oraz reperów, przekaże 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.3.2.  Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa wraz z SST oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, 
 a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
 dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze  
od odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
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 i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli. to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.3.3.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
 

1.3.4.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 
1.3.5.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.3.6.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.3.7.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.3.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. 
W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.3.9.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
1.3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania podstawowych materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 
 

2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem. 
 

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru i Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru i Projektanta i nie może powodować (bez 
zgody Zamawiającego) zwiększenia kosztu robót. 
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3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów, ilości i wydajności wskazaniom zawartym w dokumentacji 
projektowej i SST, a także w projekcie organizacji robót i wskazaniach Inspektora 
nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
4.  TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie ustalonym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki nie odpowiadające wymaganiom mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków drogi na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – podane w dalszych 
opisach branżowych. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Pobieranie próbek 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów i zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratoria, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań w terminach określonych w programie zapewnienia jakości. 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, może tego dokonać niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. 
 

6.2.  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99/98); 

• posiadają deklarację zgodności z PN; 
• posiadają deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają 
wymogi SST; 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu j.w.; 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.3.  Dokumenty budowy 
Dokumentami budowy są: 
• Dziennik budowy, który jest dokumentem urzędowym, obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 
kierowniku budowy. 

• Książka obmiarów stanowiąca dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 

• Dokumenty laboratoryjne stanowiące załączniki do odbioru robót. 
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• Pozostałe dokumenty (pozwolenie na budowę, protokoły przekazania terenu 
budowy, protokoły z narad i ustaleń, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
operaty geodezyjne, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

Dokumenty budowy są przechowywane na terenie budowy. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

 
Roboty, w zależności od ustaleń, podlegają: 
• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - polegającemu na finalnej 

ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

• Odbiorowi częściowemu - polegającemu na ocenie ilości i jakości wykonywanych 
części robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) - polegającemu na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Odbioru, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów) 
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

• Odbiorowi pogwarancyjnemu - polegającemu na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i 
rękojmi. Odbioru dokonuje komisja. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta w dokumentach 
umownych przez Zamawiającego. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 

r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 108, poz. 943). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 
poz. 838 z późniejszymi zmianami).  
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4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401). 

 
 
 
                                                                                 
                    

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
S-02 

ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE  
                           
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
 i odbioru robót w zakresie wykonania budowy instalacji gazowej dla potrzeb istniejącego  
budynku Remizy  OSP  w Krawcach  dz.nr.ew. 2236   . 

 
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
 i kontraktowy przy realizacji zlecenia robót wyszczególnionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
oraz mające na celu wykonanie budowy instalacji gazowej. Przedmiotowa 
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- montaż nowego odcinka instalacji gazowej z włączeniem w istniejącą instalację, 
- próby techniczne instalacji, 
- zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie nowego odcinka instalacji. 

 
1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, zaleceniami nadzoru na budowie oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami 
dotyczącymi projektowanej instalacji gazowej. 

 
Odstępstwa od opracowanego projektu dotyczyć mogą jedynie dostosowania instalacji 
gazowej do istniejących (zmiennych) rozwiązań konstrukcyjno – budowlanych. 
Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w projekcie na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

 
2. MATERIAŁY 

Do wykonania projektowanej instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. 
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Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Instalacja gazowa wykonana będzie z rur stalowych łączonych za pomocą spawania 
oraz połączenia gwintowanego .  Zastosować należy rury stalowe bez szwu wg normy 
PN-80/H-74244.  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz,  
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości zawartych w programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 
4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożenia 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora. 

 
4.2. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz  
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót  
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
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5.2. Montaż rurociągów  
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 
(możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 
ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenia miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem co najmniej 0.4/00 w kierunku 
aparatów gazowych za wyjątkiem gazomierza.   
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać 
jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6 
do 8mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako 
granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających. 

 
5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji musi 
być poddana próbie szczelności. Próbę szczelności wykonać na ciśnienie p=0,5 bara 
przez 0,5 godziny. 
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 
po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót, polegających na wykonaniu instalacji gazowej, należy dokonać zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
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- zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków 
odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu, 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji gazowej. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 
wykonywania robót, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
wykonane przez dostawcę materiałów), 
- protokóły wszystkich częściowych odbiorów technicznych, 
- protokóły przeprowadzenia szczelności całej instalacji. 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od projektu, 
- aktualizacja dokumentacji projektowej, zmiany powykonawcze, 
- protokóły z częściowych odbiorów technicznych i realizację postanowień 
dotyczących usunięcia usterek, 
- protokóły badań szczelności instalacji. 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które się ujawnią w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu i robót 
z uwzględnieniem zasad stosowanych przy odbiorze końcowym. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie (przed-
miarach). 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich 
robót. Błędna dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 

 
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i KNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej (przedmiary). 
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8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 
wraz z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi. 
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 
953). 
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 48 poz. 401). 
4.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988. 

 
 
Opracował :  
 
Branża sanitarna: Mirosław Wójciak  
upr.nr.80/Tbg/92 wydane przez Wojewodę Tarnobrzeskiego dn.30.czerwca1992 r. 
 


