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1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
w zakresie budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z dostosowaniem istniejących kotłów
grzewczych Buderus GE515 do spalania gazu ziemnego.
2. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie instalacji gazowej od kurka głównego zlokalizowanego na zewnętrznej ścianie budynku do
urządzeń gazowych oraz dostosowanie istniejących kotłów grzewczych Buderus GE515 o mocy 201 240 kW do spalania gazu ziemnego.
Specyfikacja związana jest z wykonaniem robót:
•

•

Kotłownia:
o Demontaż istniejącej instalacji doprowadzającej olej do kotłów,
o Demontaż zbiorników na olej opałowy,
o Wyczyszczenie istniejących kotłów grzewczych,
o Montaż przewodów z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie na odcinku od
szafki gazowej do odbiorników gazu (kotłów),
o Montaż rur PE zgrzewanych elektrooporowo,
o Montaż Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa instalacji gazowej,
o Montaż armatury i podłączenie istniejących kotłów grzewczych,
o Wymiana palników w kotłach grzewczych,
o Montaż automatyki sterującej kotłami,
o Wykonanie odprowadzenia spalin,
o Próba szczelności
o Zabezpieczenie przeciwkorozyjne stalowych przewodów instalacji gazowej,
Zaplecze kuchenne
o Montaż przewodów z rur stalowych czarnych poprzez spawanie,
o Montaż armatury odcinającej,
o Podłączenie dostarczonych przez Zamawiającego odbiorników gazowych
(sprawdzenie możliwości przestawienia istniejących odbiorników spalających gaz
propan-butan na gaz ziemny),
o Próba szczelności,
o Zabezpieczanie przeciwkorozyjne stalowych przewodów instalacji gazowej.

3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną (w zakresie
budowy instalacji gazu ziemnego) oraz obowiązującymi przepisami jak również wskazaniami
Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za jakość prac oraz metody wykonywania robót.
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, Normami
Branżowymi oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
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Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót
poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego
robót, a w szczególności utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także do
zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
4. Materiały
Do wykonania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne deklaracje właściwości użytkowych.
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania robót powinny odpowiadać Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie,
wydane przez jednostki upoważnione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Podobnie wszystkie inne materiały
użyte do wykonania instalacji nie mogą nosić jakiegokolwiek śladu uszkodzenia.
4.1. Przewody instalacji gazowej:
4.1.1.Instalację gazową w budynku i na zewnętrznej ścianie budynku należy wykonać z rur
stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN 10208-1:2000 łączonych przez spawanie.
4.1.2.Instalację doziemną należy wykonać z rur PE zgodnych z PN-EN 1555-2 łączonych
kształtkami elektrooporowymi.
4.2. Armatura:
4.2.1.Należy zamontować zawory odcinające w miejscu dostępnym, w odległości max. 1 m od
króćca przyłączeniowego urządzenia gazowego,
4.2.2.Instalację gazową doprowadzającą gaz do kotłowni należy zabezpieczyć Aktywnym
Systemem Bezpieczeństwa.
4.3. Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
4.3.1.Materiały do wykonania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać
wymaganiom określonym w normach przedmiotowych.
5. Przechowywanie, składowanie i transport materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, wilgocią i wpływem szkodliwych warunków
atmosferycznych. Aby zachowały swoją jakość i przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez
Zamawiającego.
Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par
i gazów. Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości do 0,5 m. Nie
należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. Niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po
podłożu Kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym. Rury, kształtki
i armaturę należy chronić przed uszkodzeniami w trakcie transportu - zaleca się transport
w opakowaniach fabrycznych.
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem
i uszkodzeniem w czasie transportu. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach
o odpowiedniej długości.
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6. Wykonywanie robót
6.1. Doziemna instalacja gazowa.
Minimalna szerokość wykopu powinna wynosić 0,4 m. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić
z kamieni, korzeni i innych części stałych. Wykonać podsypkę grubości 10 cm i ułożyć rurociąg.
W przypadku zastosowania rur PE RC można odstąpić od wykonania podsypki piaskowej. Wzdłuż
rurociągu ułożyć przewód lokalizacyjny - drut Cu 1,5 mm2 w izolacji DY. Oba końce drutu należy
przymocować do nadziemnej części rury stalowej na ścianie budynku. Rurociąg zasypywać warstwami
o grubości 10 cm dokładnie je ubijając szczególnie po obu bokach rury. Na wysokości 40 cm nad
rurociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegającą koloru żółtego o szerokości min. 20 cm.
Uwaga: doziemną instalację gazową przed jej całkowitym zasypaniem, należy zgłosić do jednostki
geodezyjnej w celu wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
Doziemną instalację gazową należy wykonać z rur PE 100 SDR 11 dn 90 mm zgrzewanych
elektrooporowo, ułożonych na głębokości min. 0,6 m. W odległości 0,5 od zewnętrznej ściany budynku
należy wykonać z rur stalowych łączonych za pomocą spawania.
Instalacja doziemna powinna odpowiadać warunkom wynikającym z Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci
gazowe (Dz. U. z dnia 26.04.2013 r. poz. 640)
8.1. Wewnętrzna instalacja gazowa z rur stalowych.
Instalacją gazową wewnątrz i na zewnętrznej ścianie budynku należy wykonać z rur stalowych czarnych
łączonych za pomocą spawania.
Połączenia rur należy wykonywać z uwzględnieniem wymogów PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu –
Przewody gazowe dla budynków – Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub mniejsze – Zalecenia
funkcjonalne.
Poziome odcinki instalacji gazowej należy sytuować w odległości min. 10 cm powyżej innych
przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny być od nich oddalone min. 2 cm.
Przy przejściach przez ściany i stropy należy stosować tuleje ochronne wystające po 3 cm z każdej
strony ściany.
Przewody instalacji gazowej należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem na tynku
z prześwitem 3 cm w pomieszczeniach wilgotnych i 2 cm w pozostałych pomieszczeniach.
Instalację wykonaną z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją przez dokładne oczyszczenie
z rdzy i brudu oraz pomalowanie nie później niż po 4 godz. od oczyszczenia - farbą podkładową
chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby podkładowej nałożyć warstwę farby nawierzchniowej. Prace
te należy prowadzić przy temperaturze min. 10oC i wilgotności max. 75%.
Urządzenia gazowe należy połączyć z projektowaną instalacją gazową na stałe lub z zastosowaniem
elastycznych przewodów metalowych, przy pomocy łączników gwintowanych. W miejscu łatwo
dostępnym, w odległości max. 1 m od króćca przyłączeniowego urządzenia, należy zamontować zawór
odcinający dopływ gazu. Dodatkowo przed gazowymi kotłami grzewczymi należy zamontować filtr
gazowy.
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Całość instalacji należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).
8.2. Próby ciśnieniowe
Doziemną instalację gazową należy poddać próbie szczelności. Jako czynnik próbny należy zastosować
sprężone powietrze. Ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić min. 0,21 MPa. Do
przeprowadzenia próby szczelności należy użyć manometru spełniającego wymagania klasy 0,6 i
zakresie pomiarowym 0-0,6 MPa, posiadającego świadectwo legalizacji.
Wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 1 godziny nie nastąpi spadek ciśnienia.
Wewnętrzną instalację gazową po wykonaniu prac montażowych (przed wykonaniem zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego) należy oczyścić, zaślepić końcówki, otworzyć kurki, odłączyć odbiorniki gazu i
przeprowadzić główną próbę szczelności. Jako czynnik próbny należy zastosować sprężone powietrze.
Ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić min. 0,1 MPa. Do przeprowadzenia próby szczelności
należy użyć manometru spełniającego wymagania klasy 0,6 i zakresie pomiarowym 0-0,16 MPa,
posiadającego świadectwo legalizacji.
Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania
się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.
9. Odbiór robót.
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji
gazowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: ułożenia
doziemnej instalacji gazowej, uszczelnień przejść w przepustach oraz przez przegrody budowlane,
których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.
W ramach odbioru częściowego należy:
•

•

sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym
projekcie;
przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.

Do odbioru technicznego końcowego można przystąpić, jeżeli instalacja spełnia poniższe warunki:
•
•
•
•

zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,
w porozumieniu z dostawcą gazu instalację odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzając
go do wszystkich odcinków instalacji oraz urządzeń gazowych;
dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym;
zakończono roboty budowlane, wykończeniowe i inne, mające wpływ na poprawność
eksploatacji instalacji wewnętrznej gazu.

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
•
•
•

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);
dziennik budowy;
potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowę i przepisami;
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•
•
•
•
•
•
•

inwentaryzację geodezyjną doziemnej instalacji gazowej;
protokoły odbiorów technicznych częściowych (jeśli takie powstały);
protokoły wykonanych prób i sprawdzeń;
opinię kominiarską;
deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, z których wykonano instalację;
instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów;
instrukcję obsługi instalacji.

Odbiór końcowy dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, w skład której wchodzi
obowiązkowo przedstawiciel Zamawiającego oraz Wykonawcy robót.
Podczas odbioru końcowego komisja powinna stwierdzić zgodność wykonanego zakresu robót z:
•
•
•
•

umową;
warunkami technicznymi;
dokumentacją projektową i korespondencją powstałą podczas prowadzenia robót;
zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej.

Z odbioru końcowego powinien być sporządzony protokół potwierdzający poprawność wykonanych
robót oraz zawierać oświadczenie o przejęciu przez Zamawiającego instalacji gazowej do użytkowania.
10. Dokumenty odniesienia
Z uwagi na decyzję Zamawiającego o pozostawieniu istniejących kotłów grzewczych, podstawą do
wykonania robót są następujące dokumenty:
1. Projekt instalacji gazowej w zakresie dotyczącym wyłącznie budowy instalacji gazowej wraz
z aktywnym systemem bezpieczeństwa,
2. Projekt przystosowania kotłów olejowych do spalania gazu ziemnego.

Normy i warunki techniczne:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II
- PN-H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne
- PN-B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze.
- PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej.
- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.

UWAGA KOŃCOWA
Wykonawca musi zapoznać się z powyższą specyfikacją, projektem instalacji gazowej oraz projektem
przystosowania kotłów grzewczych do spalania gazu ziemnego.
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