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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zwi zanych z budow  

budynku Laboratorium Badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej 
realizowanego w ramach Podkarpackiego Parku Naukowo-Technicznego 

II etap w zakresie gazów technicznych i spr!"onego powietrza 

 
 
SST-S5 INSTALACJA GAZÓW TECHNICZNYCH  
I SPR#$ONEGO POWIETRZA 
 

1.Wst!p 
 

1.1.Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania  

i odbioru robót w zakresie instalacji gazów technicznych - tlenu, azotu, LPG i instalacji 

spr!"onego powietrza w projektowanym budynku Laboratorium Badawczego dla 

Politechniki Rzeszowskiej realizowanego w ramach Podkarpackiego Parku Naukowo-

Technicznego II etap. 

 

1.1.2.Zakres robót 
 

Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji gazów technicznych oraz spr!"onego powietrza 

na podstawie Dokumentacji Projektowej zawieraj cej rysunki robocze ww. instalacji w 

zakresie: 

 

 Instalacji gazów technicznych oraz spr!"onego powietrza 

1.1.3.Zakres stosowania Szczegó%owej Specyfikacji Technicznej 

Szczegó#owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1. powinna by$ 

wykorzystana przez oferentów bior cych udzia# w post!powaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizacj! instalacji gazów technicznych i spr!"onego powietrza zgodnie  

z za# czonymi rysunkami i przedmiarem. 
 

1.1.4.Zakres robót obj!tych SST 

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynno%ci umo"liwiaj ce i maj ce na celu 

wykonanie instalacji gazów technicznych (azot, tlen, LPG) i spr!"onego powietrza. 

 

1.1.5.Okre&lenia podstawowe 

Okre%lenia podstawowe u"yte w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi 

Normami i Ogóln  Specyfikacj  Techniczn . 
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2.1.6.Ogólne wymagania 

Wykonawca zobowi zany jest do spe#nienia wszystkich czynno%ci wykonawczych  

i przygotowawczych sk#adaj cy si! na kompletno%$ robót wynikaj cych z projektu, norm, 

przepisów technicznych oraz zasady sztuki budowlanej, z zachowaniem ich jako%ci.  

 

2.Materia%y 
 
Do wykonania instalacji gazów technicznych i spr!"onego powietrza mog  by$ stosowane 

wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materia#y u"yte do wykonania instalacji musz  posiada$ aktualne aprobaty 

techniczne lub odpowiada$ Polskim Normom. Wykonawca musi uzyska$ przed 

zastosowaniem wyrobu akceptacj! Inspektora Nadzoru.  

Do wykonania instalacji gazów technicznych i spr!"onego powietrza zastosowanie maj  

nast!puj ce materia#y i urz dzenia: 

& Rury i # czniki miedziane 

& Punkty poboru azotu, tlenu, LPG i spr!"onego powietrza 

& Panele gazowe redukcyjne dla azotu, tlenu i LPG 

& Butle gazowe z szaf  zabezpieczaj c  dla azotu, tlenu i LPG 

& Agregat spr!"arkowy 

Materia#y powinny by$ magazynowane starannie na suchym podk#adzie,  

w pomieszczeniach krytych i zamkni!tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi. Dostarczone na budow! rury powinny by$ proste, czyste 

od zewn trz i wewn trz, bez widocznych w"erów i ubytków spowodowanych 

uszkodzeniami. 

 

3.Sprz!t 
 
Wykonawca jest zobowi zany do u"ywania jedynie takiego sprz!tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wp#ywu na jako%$ wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak 

te" przy wykonywaniu czynno%ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za#adunku  

i wy#adunku materia#ów. Do robót monta"owych powinien wykorzystany by$ zestaw 

specjalistycznych narz!dzi i elektronarz!dzi do obróbki rur miedzianych. Sprz!t b!d cy 

w#asno%ci  Wykonawcy lub wynaj!ty do wykonania robót ma by$ w dobrym stanie 

technicznym i w gotowo%ci do pracy oraz spe#nia$ wymogi okre%lone w normach  

i przepisach ochrony %rodowiska. 

 

4.Transport i sk%adowanie 
 
Rury w wi zkach musz  by$ transportowane na samochodach o odpowiedniej d#ugo%ci. 

Kszta#tki nale"y przewozi$ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu prze#adunku  

i magazynowania rur i kszta#tek nale"y unika$ ich zanieczyszczenia. Materia#y stosowane  

w instalacji gazów technicznych nie mog  by$ sk#adowane w pomieszczeniach gdzie 

przechowywane s  materia#y ropopochodne, smary i t#uszcze. 

Elementy wyposa"enia zaleca si! transportowanie w oryginalnych opakowaniach 

producenta i nale"y je przechowywa$ w magazynach lub w pomieszczeniach zamkni!tych. 

Dostarczon  na budow! armatur! nale"y sprawdzi$ na szczelno%$.  
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Wykonawca zadba, aby tymczasowo sk#adowane materia#y, do czasu ich zamontowania 

by#y zabezpieczone przez zanieczyszczeniem i zachowa#y swoj  jako%$.  

 

5.Wykonanie robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymogami Prawa 

budowlanego, normami i przepisami bhp, postanowieniami umowy i poleceniami 

Inspektora. Roboty nale"y prowadzi$ pod sta#ym nadzorem osób posiadaj ce odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe oraz du"e do%wiadczenie przy tego rodzaju robotach. 

Monta" ruroci gów instalacji gazów technicznych i spr!"onego powietrza nale"y rozpocz $ 

po wykonaniu instalacji wentylacji. Przed uk#adaniem przewodów nale"y sprawdzi$ tras! 

oraz usun $ mo"liwe do wyeliminowania przeszkody, mog ce powodowa$ uszkodzenie 

przewodów. Przed zamontowaniem nale"y sprawdzi$ czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadaj  uszkodze' mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 

zanieczyszcze'. Rur p!kni!tych lub w innych sposób uszkodzonych nie wolno u"ywa$.  

W miejscu przej%$ przez %ciany nie wolno wykonywa$ "adnych po# cze'. Przej%cia przez 

przegrody budowlane wykona$ w tulejach ochronnych. 

Ruroci gi musz  by$ podparte w odst!pach wystarczaj cych dla uniemo"liwienia ich 

ugi!cia lub odkszta#cenia. Przewody instalacji gazowej z rur miedzianych nale"y mocowa$ 

do %cian za pomoc  uchwytów wykonanych z materia#ów niepalnych. 

DN do 18 – odleg#o%$ max. 1,5m 

DN 22-28 mm – odleg#o%$ max. 2,0 m 

Odleg#o%$ ruroci gów od instalacji elektrycznej w przypadku równoleg#ego prowadzenia 

nie mo"e by$ mniejsze ni" 10cm. Dopuszczalne jest krzy"owanie si! przewodów  

z instalacja elektryczn , w tych miejscach nale"y zachowa$ minimalny prze%wit 10mm, lub 

zastosowa$ tulej! ochronn  z PVC. 

Monta" urz dze' nale"y wykona$ zgodnie z instrukcjami monta"u producenta. 

Po zako'czeniu monta"u instalacji gazów i zainstalowaniu punktów poboru nale"y 

wykona$ badania odbiorcze obejmuj ce: 

& prób! wytrzyma#o%ci mechanicznej – próba ci%nieniowa 

& prób! szczelno%ci 

& kontrol! zaworów odcinaj cych 

& kontrol! podwiesze' uchwytów i wsporników 

& kontrol! oznakowania ruroci gów 

& prób! na obecno%$ przeszkód w przep#ywie 

& sprawdzenie mechanicznego dzia#ania punktów poboru  

& nape#nienie instalacji w#a%ciwym rodzajem gazu 

& sprawdzenie prawid#owo%ci oznakowania ruroci gów i armatury 

 

6.Kontrola jako&ci robót 
 
Kontrola jako%ci robót zwi zanych z wykonaniem instalacji gazów technicznych  

i spr!"onego powietrza powinna by$ przeprowadzona w czasie faz robót zgodnie  

z wymaganiami Polskich Norm i „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano- monta"owych cz. II- Instalacje sanitarne i przemys#owe”. 

Ka"da dostarczona partia materia#ów powinna by$ zaopatrzona w %wiadectwo kontroli 

jako%ci producenta. Sprawdzeniu podlega zgodno%$ z dokumentacj , rodzaj zastosowanych 

materia#ów i ich w#a%ciwo%ci, przygotowanie pod#o"a, prawid#owo%$ wykonania instalacji. 
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Badaniu podlegaj  wszystkie elementy instalacji. Konieczny jest rozruch wst!pny  

i ko'cowy po# czony z pomiarami i regulacj  dzia#ania ca#ego systemu. Kontrola powinna 

by$ wykonywana w kolejno%ci od pojedynczych cz!%ci sk#adowych instalacji poprzez 

poszczególne uk#ady do ca#ej instalacji. 

Wyniki przeprowadzonych bada' nale"y uzna$ za dodatnie, je"eli wszystkie wymagania 

dla danej fazy robót zosta#y spe#nione. Je%li którekolwiek z wymaga' nie zosta#o spe#nione, 

nale"y dan  faz! robót uzna$ za niezgodn  z wymaganiami normy i po dokonaniu 

poprawek przeprowadzi$ badanie ponowne. 

 

7.Obmiar robót 
 
Roboty obj!te niniejsz  specyfikacj  obmierza si! w nast!puj cych jednostkach miary: 

szt. – dla wykonywanych elementów (osprz!t i urz dzenia) 

mb - dla ruroci gów 

Obmiar robót okre%la ilo%$ wykonanych robót zgodnie z dokumentacj  projektow , 

postanowieniami umowy, w jednostkach miary ustalonych w przedmiarze robót. 

 

8.Odbiór robót 
 
Roboty uznaj! si! za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i wymaganiami 

nadzoru, je"eli wszystkie pomiary i badania da#y pozytywne wyniki. Ponadto nale"y 

wykona$ pomiary kontrolne w celu uzyskania pewno%ci, "e instalacja osi ga parametry  

i wielko%ci zadane zgodnie z wymogami.  

Do ka"dego odbioru cz!%ciowego lub robót ulegaj cych zakryciu powinien by$ 

sporz dzony protokó# w formie pisemnej lub dokonany wpis do dziennika budowy, 

zawieraj cy ocen! wykonania robót oraz ewentualne zalecenia, które winny zosta$ 

wykonane przed podj!ciem dalszych prac. 

Przy odbiorze ko'cowym powinny by$ dostarczone nast!puj ce dokumenty: 

! dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe#nieniami  

w trakcie wykonywania robót, 

! dziennik budowy, 

! dokumenty dotycz ce jako%ci wbudowanych materia#ów (%wiadectwa jako%ci 

wydane przez dostawców materia#ów, aprobaty lub certyfikaty techniczne czy te" 

%wiadectwa zgodno%ci), 

! protoko#y odbiorów technicznych robót zanikaj cych, 

! protokó# z przeprowadzonej próby rozruchu instalacji wentylacji z pomiarem 

wydajno%ci instalacji wykonanym przez projektantów lub rzeczoznawców. 

Odbiór ko'cowy ko'czy si! protokólarnym przyj!ciem instalacji do u"ytkowania lub 

protokólarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u"ytkowania, wraz  

z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Z odbioru ko'cowego nale"y sporz dzi$ protokó#. 

 

9.Podstawa p%atno&ci 
 
Podstaw! rozliczenia oraz p#atno%$ wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

warto%$ tych robót obliczona na podstawie: 
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& Okre%lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo%$ robót 

potwierdzaj cych przez zamawiaj cego lub 

& Ustalonej w umowie kwoty rycza#towej za okre%lony zakres robót 

 

10.Przepisy zwi zane z instalacj  gazów technicznych oraz 
spr!"onego powietrza 
 

 [1]  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta"owych cz. II 

Instalacje sanitarne i przemys#owe 

[2]  Rozporz dzenie w sprawie bezpiecze'stwa i higieny pracy przy magazynowaniu, 

nape#nianiu gazów p#ynnych zawartych w DZ.U. 1999 Nr 75 poz. 846 

[3]  Rozporz dzenie w sprawie bhp przy produkcji i magazynowania gazów, 

nape#niania zbiorników z gazami zawartych w DZ. U. z dnia 19.01.2004 

[4]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414  

z pó(niejszymi zmianami  

[5]  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. „W sprawie 

bezpiecze'stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” 

[6]  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietna 2002r „W sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiada$ budynki i ich usytuowanie” 

[7]  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze%nia 2004 „W sprawie 

szczegó#owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno-

u"ytkowego” 

 

 

UWAGI KO'COWE 
 

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporz dzenia oferty na 
wykonanie projektowanych instalacji sanitarnych. W celu sporz dzenia 
oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna( si! z projektem instalacji 
sanitarnych oraz z przedmiarem robót.  
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                                                                                                             mgr in". W. Szymczak 
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