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1. WST�P. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania 

dotycz�ce wykonania i odbioru robót, które zostan� wykonane w ramach projektu: 

,, PRZYŁ�CZ GAZU �/C (DO 0,5 MPA) DO ZASILANIA STACJI GAZOWEJ 
DLA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PODKARPACKIEGO PARKU 
NAUKOWO – TECHNOLOGICZNEGO II ETAP W MIEJSCOWO�CI 
JASIONKA’’.

1.2. Zakres stosowania SST. 
SST stosowane jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót zgodnie z ustaw� o zamówieniach publicznych, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych specyfikacj�. 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci 
umo�liwiaj�ce wykonanie:  

- przył�cz gazu PE 80 SDR 11 ø 75 x 6,8 mm o długo�ci 101,50 m, 
- rura osłonowa na istniej�cym gazoci�gu �redniego ci�nienia ø 160 mm na 

skrzy�owaniu z projektowanym wjazdem na działk�. 

Nazwy i kody robót budowlanych obj�tych przedmiotem zamówienia. 

Roboty zestawiono w grupach obejmuj�cych rodzaje robót uło�one w kolejno�ci 

technologicznej wg poszczególnych rozdziałów ST. 

            45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow�
            45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne 
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45111240-2 - Roboty w zakresie odwodnienia gruntu 
45231100-6 - Ogólne roboty budowlane zwi�zane z budowa ruroci�gów 
45231110-9 - Układanie ruroci�gów 
45231220-3 – Sieci gazowe 
45232140-5 – Roboty budowlane a zakresie lokalizacji sieci gazowych 
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie ruroci�gów i kabli 
45233140-2 - Podbudowy z kruszyw i piasku 



1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce realizacji robót i informacje o terenie budowy. 
  Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST. 

Wykonawca zobowi�zany jest do wykonania nast�puj�cych prac towarzysz�cych 

i tymczasowych: 

a) geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie, 
b) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
c) informacj� dotycz�c� bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, 
d) zabezpieczenie placu budowy, przygotowanie i utrzymanie niezb�dnego 

zaplecza technicznego i socjalnego oraz placu składowego w razie potrzeby 
zatrudnienie dozorców oraz podj�cie wszelkich inne �rodków niezb�dnych dla 
ochrony robót, bezpiecze�stwa pojazdów i pieszych, zabezpieczenie 
utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, opracuje i uzgodni  
z odpowiednimi zarz�dcami dróg i organem zarz�dzaj�cym ruchem. Projekty 
organizacji ruchu oraz uzyskanie niezb�dne decyzje zezwalaj�ce na zaj�cie 
pasa drogowego, umieszczenie urz�dze� oraz realizacj� robót w pasie w/w 
dróg, (Wykonawca otrzyma od Zamawiaj�cego stosowne upowa�nienie do 
reprezentowania i wyst�powania), wykona   i zabezpieczy tymczasowe kładki dla 
pieszych oraz drogi przejazdowe i mostki, dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak zapory, por�cze, 
�wiatła ostrzegawcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, nakazu i zakazu i wszelkie 
inne �rodki niezb�dne do ochrony Robót, a tak�e zatrudni dozorców, 

e) wykonanie niezb�dnych prób, bada�, pomiarów, zabezpiecze� i odbiorów 
technicznych, 

f)      wykonanie sprawdzenia jako�ci wykonania robót oraz wykonanie prób szczelno�ci 
sieci gazowej na długo�ci do 200 m. 

g) po zako�czeniu robót - uporz�dkowanie terenu budowy poprzez odbudow�
nawierzchni dróg  i placów, ogrodze� oraz demonta� i usuni�cie obiektów 
tymczasowych, Wykonanie wszystkich  prac towarzysz�cych  i  tymczasowych  
na  Terenie  Budowy  nie podlega odr�bnej zapłacie, przyjmuje si�, �e jest 
wł�czone w cen� umown�. Wykonawca jest zobowi�zany uwzgl�dni� powy�sze 
prace w koszcie wykonania zamówienia. 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych. 
Zamówienie nale�y realizowa� rozpoczynaj�c roboty od miejsca wł�czenia tj. ,,A’’ 

oznaczonych na projekcie zagospodarowania. 

Wł�czenie projektowanego przył�cza gazu do eksploatacji mo�e nast�pi� dopiero 

po wybudowaniu i odbiorze gazoci�gu b�d�cego tematem przebudowy. 

1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w umowie przeka�e Wykonawcy teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, 

Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden komplet 

ST. 

1.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest zobowi�zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własno�ci publicznej i prywatnej. Je�eli w zwi�zku z zaniechaniem, niewła�ciwym 

prowadzeniem Robót lub brakiem konieczno�ci działa� ze strony Wykonawcy 

nast�pi uszkodzenie lub zniszczenie własno�ci publicznej lub prywatnej, to 

Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzon� własno��. Stan 



naprawionej własno�ci powinien by� nie gorszy ni� przed powstaniem 

uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochron� urz�dze� uzbrojenia terenu 
takich jak: przewody, ruroci�gi, kable teletechniczne itp., oraz uzyskania od 
odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych urz�dze� potwierdzenia informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego odno�nie dokładnego poło�enia tych 
urz�dze� w obr�bie Placu Budowy.  

O zamiarze przyst�pienia do Robót w pobli�u tych urz�dze�, b�d� ich przeło�enia 
Wykonawca powinien powiadomi� wła�cicieli urz�dze� i In�yniera. Wykonawca jest 
zobowi�zany w okresie trwania realizacji kontraktu do wła�ciwego oznaczenia 
 i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urz�dze�. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi In�yniera 
i zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi współpracował dostarczaj�c wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urz�dze� uzbrojenia 
terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego.  
W przypadku przerw w dostawach gazu, energii elektrycznej, usług 
telekomunikacyjnych oraz wody spowodowanych uszkodzeniem ruroci�gów  
i kabli w czasie wykonywania Robót, Wykonawca poniesie wszelkie koszty 
zwi�zane z usuwaniem uszkodze� oraz opłatami za straty, które zostan�
naliczone przez wła�cicieli uszkodzonego uzbrojenia. 

Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy 
transporcie materiałów i sprz�tu na drogach publicznych poza granicami Placu 
Budowy. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym takim 
przewozie powiadamiał In�yniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za uszkodzenia dróg, które mog� by�
spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie mo�e u�ywa� pojazdów  
o ponadnormatywnych obci��eniach osi na istniej�cych i wykonywanych 
warstwach nawierzchni w obr�bie Placu budowy. Wykonawca b�dzie 
odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i b�dzie zobowi�zany do naprawy uszkodzonych elementów na 
własny koszt, zgodnie z poleceniem In�yniera. 

1.4.4. 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 realizacji 
kontraktu, a� do zako�czenia i odbioru ko�cowego Robót, Wykonawca b�dzie 
podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do 
przepisów i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na Placu i wokół Placu 
Budowy oraz b�dzie unika� uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej  
i innych, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  
w nast�pstwie jego sposobu działania. Stosuj�c si� do tych wymaga� Wykonawca 
zapewni spełnienie nast�puj�cych warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewn�trzne drogi transportowe 
zostan� wybrane tak, aby nie powodowa� zniszcze� w �rodowisku naturalnym, 

b) plac budowy i wykopy b�d� utrzymywane bez wody stoj�cej, 
c) zostan� podj�te odpowiednie �rodki zabezpieczaj�ce przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, 
olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 
substancjami, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- mo�liwo�ci� powstania po�aru. 



Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm okre�lonych 

w odpowiednich przepisach dotycz�cych ochrony �rodowiska obci��aj�
Wykonawc�. 

Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia nie b�d�
dopuszczone do u�ycia. Nie dopuszcza si� do u�ycia materiałów wywołuj�cych 

szkodliwe promieniowanie   o st��eniu wi�kszym od dopuszczalnego. Wszelkie 

materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały �wiadectwa dopuszczenia 

wydane przez uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�ce brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na �rodowisko. Materiały, które s� szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie, 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. 

Zamawiaj�cy powinien otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych 

organów administracji pa�stwowej. Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych 

dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacj�, a ich u�ycie spowodowało jakiekolwiek 

zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.4.5. Warunki bezpiecze�stwa pracy. 
Przed przyst�pieniem do pracy Wykonawca jest zobowi�zany do opracowania 

Planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. Przeprowadzi instrukta� BHP ogólny  

i stanowiskowy. Podczas realizacji Robót Wykonawca b�dzie przestrzega�
przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 

401 z dn. 6 luty 2003r.). W szczególno�ci wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby 

pracownik 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. 

1.4.6. Ogrodzenia. 
Ze wzgl�du na liniowy charakter inwestycji nie przewiduje si� całkowitego 

wygrodzenia terenu budowy. Teren, na którym prowadzone s� roboty ziemne, 

dost�pny dla osób postronnych, nale�y oznakowa� ta�mami a na noc o�wietli�  
zabezpieczy� barierkami. 

1.4.7. Zabezpieczenia chodników i jezdni. 
Przed przyst�pieniem do realizacji robót w pasie drogowym Wykonawca winien 

opracowa� i uzgodni� z wła�ciwym Zarz�dem drogi Projekt organizacji ruchu  

i uzyska� decyzj� zezwalaj�c� na wej�cie w pas drogowy z robotami budowlanymi 

i na umieszczenie w nich urz�dze�. 

Podczas wykonywania robót budowlanych w pasie drogowym lub w jego 
zbli�eniu nale�y bezwzgl�dnie przestrzega� warunków realizacji robót zawartych  
w Projekcie organizacji ruchu. Roboty prowadzi� w sposób nie zagra�aj�cy 
ruchowi kołowemu i pieszemu. Miejsce wykonywania robót wygrodzi� w sposób 
uzgodniony z zarz�dc� drogi. Oznakowa� znakami ostrzegawczymi, jak równie�



nakazu i zakazu. Na czas budowy zabezpieczy� tymczasowe drogi dojazdowe  
i mostki oraz kładki dla pieszych. Po realizacji robót przywróci� nale�y nawierzchnie 
dróg i chodników do stanu pierwotnego. 

1.5.8.    Ochrona przeciwpo�arowa. 
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. 

Wykonawca b�dzie utrzymywał sprawny sprz�t przeciwpo�arowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, 

magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne b�d�
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dost�pem osób trzecich. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

1.5. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi Polskimi  

i Bran�owymi Normami i okre�leniami podstawowymi zawartymi w ST 

1.5.1. Przewód gazowy - gazoci�g - ruroci�g wraz z urz�dzeniami przeznaczonymi do 
dostarczenia gazu odbiorcom. 

1.5.2. Siec gazowa - gazoci�gi wysokiego, �redniego i niskiego ci�nienia uło�one w ziemi  
i nad ziemia, słu��ce do przesyłania i rozdziału paliw gazowych, wraz 
z przynale�nymi stacjami gazowymi wszystkich ci�nie� i konstrukcji. 

1.5.3. Gazoci�g �redniego ci�nienia - ruroci�g prowadz�cy gaz o ci�nieniu nominalnym 
do 0,5 MPa  wł�cznie. 

1.5.4. Gazoci�gi rozdzielcze -  przewody niskiego lub �redniego ci�nienia, dostarczaj�ce 
gaz najbli�ej poło�onym odbiorcom. 

1.5.5. Przył�cz� gazowe- odcinek gazoci�gu od odgał�zienia na gazoci�gu rozdzielczym 
do kurka głównego. 

1.5.6. Ci�nienie – nadci�nienie gazu wewn�trz sieci gazowej mierzone w warunkach 
statycznych. 

1.5.7. Maksymalne ci�nienie robocze (MOP) – maksymalne ci�nienie, przy którym siec 
gazowa mo�e pracowa� w sposób ci�gły w normalnych warunkach roboczych 
(normalne warunki robocze oznaczaj� brak zakłóce� w urz�dzeniach i przepływie 
paliwa gazowego). 

1.5.8. Maksymalne dopuszczalne ci�nienie pracy (MAOP) - maksymalna warto��
ci�nienia, jakiemu mo�e by� poddana siec gazowa. 

1.5.9. Ci�nienie robocze (OP) - ci�nienie, które wyst�puje w sieci gazowej w normalnych 
warunkach roboczych. 

1.5.10. Ci�nienie projektowe – ci�nienie stosowane w obliczeniach projektowych. 

1.5.11. Ci�nienie próby szczelno�ci - ci�nienie próbne wyst�puj�ce podczas 
przeprowadzania próby ci�nieniowej w celu sprawdzenia szczelno�ci. 

1.5.12. Próba szczelno�ci - badanie maj�ce na celu sprawdzenie szczelno�ci ruroci�gu 
przed oddaniem do eksploatacji. 



1.5.13. Skrzy�owanie - miejsce przeci�cia si� rzutu poziomego gazoci�gu i przeszkody 
terenowej, która mo�e szkodliwie oddziaływa� na gazoci�g b�d� te�, na która 
gazoci�g działa szkodliwie. 

1.5.14. Przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny nie b�d�cy cz��ci� gazoci�gu 
słu��cy do zabezpieczenia gazoci�gu przed naciskami przenoszonymi  
z powierzchni terenu oraz słu��cy do odprowadzania na bezpieczna odległo��
ewentualnych przecieków gazu spowodowanych drobnymi nieszczelno�ciami 
gazoci�gu lub jego uszkodzeniem. 

1.5.15. Rura ochronna - rura o �rednicy wi�kszej od gazoci�gu, słu��ca do przenoszenia 
obci��e� zewn�trznych i do odprowadzania przecieków gazu poza przeszkod�
terenowa. 

1.5.16. Rura przej�ciowa - rura o �rednicy wi�kszej od �rednicy rury ochronnej. 

1.5.17. Odległo�	 podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odległo�� osi gazoci�gu od 
przeszkody terenowej. 

1.5.18. Kat skrzy�owania - kat ostry mierzony w płaszczy�nie poziomej miedzy osi�
gazoci�gu  
i osi� drogi w punkcie ich przeci�cia. 

1.5.19. Gł�boko�	 uło�enia gazoci�gu - odległo�� pionowa od górnej tworz�cej 
gazoci�gu lub rury ochronnej do poziomu terenu. 

1.5.20. Odległo�	 pionowa od przeszkody terenowej - odległo�� pionowa miedzy 
zewn�trzn� powierzchnia gazoci�gu, a przeszkoda terenowa. 

1.5.21. Kształtki - elementy gazoci�gu nie b�d�ce prostymi odcinkami rur, słu�ce do 
zmiany kierunku trasy gazoci�gu (łuki, kolana), lub zmiany �rednicy gazoci�gu 
(zw��ki). 

1.5.22. Łuk gazoci�gu - odcinek gazoci�gu , na którym nast�puje łagodna zmiana 
kierunku jego osi w dowolnej płaszczy�nie (poziomej, pionowej lub sko�nej). 

1.5.23. Armatura - osprz�t wbudowany w gazoci�g słu��cy do zamykania lub otwierania 
przepływu gazu (zasuwy, zawory, kurki). 

1.5.24. Załamanie gazoci�gu - punkt gazoci�gu, w którym nast�puje nagła zmiana 
kierunku jego osi w dowolnej płaszczy�nie, (poziomej, pionowej lub sko�nej) i pod 
katem załamania. 

1.5.25. Ta�ma lokalizacyjna z wtopion� wkładk� metalow� uło�ona wzdłu� gazoci�gu  
w odległo�ci około 5 cm, nad gazoci�giem (lub obok gazoci�gu). 

1.5.26. Ta�ma ostrzegawcza polietylenow� koloru �ółtego uło�ona wzdłu� gazoci�gu 
 w odległo�ci 40 cm, nad gazoci�giem 



2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI WYROBÓW BUDOWLANYCH                           
I URZ�DZE
. 

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

w OST. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania b�d� zgodne  

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami In�yniera. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce �ródła 

wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie �wiadectwa bada�, 

dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie i próbki do 

zatwierdzenia In�ynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych  

i jako�ciowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich wła�ciwe 

składowanie i wbudowanie. 

Wykonawca zobowi�zany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestów, 

deklaracji zgodno�ci, �wiadectw jako�ci, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart 

gwarancyjnych, rysunków monta�owych itp. 

Rury z tworzyw sztucznych powinny by� trwale oznaczone. 

2.2. Rury. 

2.2.1. Rury z polietylenu PE80 SDR11 o �rednicy: ø 75 x 6,8 mm  zgodne z Aprobat�
Techniczn� AT/97-04-0011 „Rury z polietylenu (PE) ruroci�gi do rozprowadzania paliw 

gazowych” wydane przez COBRTI Instal Warszawa, oraz wg. PN-EN 1555-2:2004. 

2.3. Kształtki. 

2.3.1. Kolana segmentowe PE80 SDR11 < 30°, < 45° < 60° o �rednicy ø 75 x 6,8 mm, 
zgodne 
z Aprobat� Techniczn� INiG Kraków AT/97-04-0050 „Kształtki segmentowe z rur 
polietylenowych’’. 

2.3.2. Ta�ma lokalizacyjna odpowiadaj�ce wymogom ZN-G-3002:2001 Gazoci�gi  
- Ta�my ostrzegawcze i lokalizacyjne - Wymagania i badania 

2.3.3. Ta�ma ostrzegawcza odpowiadaj�ce wymogom ZN-G-3002:2001 Gazoci�gi  
- Ta�my ostrzegawcze i lokalizacyjne - Wymagania i badania 

2.3.4. Słupki oznacznikowe odpowiadaj�ce wymogom ZN-G-3003:2001 Gazoci�gi  
– Słupki oznacznikowe i oznacznikowo pomiarowe – Wymagania i badania 

2.3.5. Tablice orientacyjne odpowiadaj�ce wymogom ZN-G-3004:2001 Tablice 
orientacyjne - Wymagania i badania   

2.4. Kruszywo na podsypk� i obsypk�. 
U�yty materiał na podsypk� powinien odpowiada� wymogom stosownych norm, np. PN-

EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004, PN-EN 12620:2004, PN-EN 13043:2004. 

2.5. Beton. 
Beton hydrotechniczny B15 i B20 powinien odpowiada� wymaganiom BN-62/6738-07. 



2.6. Składowanie materiałów. 
- Elementy z tworzyw sztucznych s� podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwi�zku  

z czym nale�y je odpowiednio chroni�. Nale�y chroni� je przed uszkodzeniami, 

pochodz�cymi od podło�a, na którym s� składowane lub przewo�one, zawiesi 

transportowych, stosowania niewła�ciwych narz�dzi i  metod załadunku. 

- Rury w prostych odcinkach składowa� w stosach na równym podło�u, na podkładach 

drewnianych o szeroko�ci nie mniejszej ni� 0,1 m. i w odst�pach 1 do 2 metrów. Nie 

przekracza� wysoko�ci składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych �rednicach i 2 m dla 

rur o wi�kszych �rednicach. Rury w kr�gach składowa� na płasko na równym podło�u 

na podkładach drewnianych, pokrywaj�cych co najmniej 50 % powierzchni składowania. 

Rury o ró�nych �rednicach składowa� oddzielnie, a gdy nie jest to mo�liwe, to rury  

o wi�kszych �rednicach i grubszych �ciankach powinny znajdowa� si� na spodzie. 

- Ko�cówki rur nale�y zabezpieczy� kr��kami ochronnymi. 
- W miar� mo�no�ci przechowywa� i transportowa� w opakowaniach fabrycznych. 
- Nie dopuszcza� do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest wleczenie 
pojedynczych rur, wi�zek lub kr�gów po podło�u. 
- Transport powinien by� wykonywany pojazdami o odpowiedniej długo�ci, tak by wolne 
ko�ce wystaj�ce poza skrzynie ładunkow� nie były dłu�sze ni� 1metr. 
- Kształtki, zł�czki i inne materiały (uszczelki, kleje, �rodki do czyszczenia  
i odtłuszczania) powinny by� składowane w sposób uporz�dkowany, z zachowaniem 
wy�ej omówionych �rodków ostro�no�ci. 
- Elementy z tworzyw sztucznych chroni� przed długotrwał� ekspozycj� słoneczn�  
i nadmiernym nagrzewaniem od �ródeł ciepła. 

3. SPRZ�T. 

3.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podane zostały w OST . 

3.2. Sprz�t do wykonania kanalizacji. 
Wykonawca sieci gazowej powinien mie� mo�liwo�� korzystania z nast�puj�cego 

sprz�tu: 

- koparki podsi�bierne i chwytakowe, 
- spycharki kołowe i g�sienicowe, 
- sprz�t do zag�szczania gruntu (zag�szczarki mechaniczne), 
- wci�garki mechaniczne, 
- �urawie budowlane samochodowe, 
- pompy przeponowe do odwadniania wykopu 
- ładowarki, 
- wibratory płytowe i ubijaki wibracyjne do zag�szczania gruntu. 
- zgrzewarki  

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w OST. 

4.2. Transport.  
Do transportu materiałów, sprz�tu budowlanego i urz�dze� stosowa� sprawne 

technicznie �rodki transportu. 



�rodki transportu powinny zabezpiecza� załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
- Rury mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 
- Materiały nale�y ustawi� równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie  
i zabezpieczy� przed mo�liwo�ci� przesuwania si� podczas transportu. 
- Rury powinny by� układane w pozycji poziomej wzdłu� �rodka transportu. 
- Wyładunek rur powinien odbywa� si� z zachowaniem wszelkich �rodków ostro�no�ci 
uniemo�liwiaj�cych uszkodzenie rur. 
- Rur nie wolno zrzuca� ze �rodków transportowych. 
- Transport rur powinien by� wykonywany pojazdami o odpowiedniej długo�ci, tak by 
wolne ko�ce wystaj�ce poza skrzyni� ładunkow� nie były dłu�sze ni� 1 metr. 
- Przy transporcie materiałów bran�y sanitarnej nale�y równie� uwzgl�dnia� wymagania 
narzucone przez  producenta lub dystrybutora. 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które 
nie wpłyn� niekorzystnie na jako�� robót i wła�ciwo�ci przewo�onych towarów. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy musz� spełnia� wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod wzgl�dem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca b�dzie usuwa�
na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Rury 

Rury musz� by� transportowane na samochodach o odpowiedniej długo�ci  

z uwzgl�dnienie przepisów dotycz�cych zasad poruszania si� po drogach publicznych. 

Kształtki nale�y przewozi� w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 

przeładunku i magazynowania rur i kształtek nale�y unika� ich zniszczenia. 

Ponadto, przy przewozie i składowaniu materiałów nale�y stosowa� si� do zalece�
producenta zastosowanych rur. 

Armatura 

Dostarczon� na budow� armatur� nale�y uprzednio sprawdzi� na szczelno��. Armatur�
specjaln� nale�y dostarczy� w oryginalnych opakowaniach producenta. Armatur� nale�y 

składowa� w pomieszczeniach zamkni�tych. 

5. KONTROLA WYKONANIA I JAKO�CI ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale j� oznaczy 

za pomoc� kołków osiowych i kołków �wiadków. Wykona dokumentacj� fotograficzn�
stanu istniej�cego aparatem cyfrowym a zdj�cia zapisze na płytach CD w postaci plików. 

Dokona odpowiedniego oznakowania pasa robót. Repery robocze nawi��e do reperów 

sieci pa�stwowej. 

5.3. Roboty ziemne. 
Trasa ruroci�gu powinna by� oznaczona przez uprawnionego geodet� za pomoc�
kołków osiowych z gwo�dziami. Kołki osiowe nale�y wbi� na ka�dym załamaniu trasy,  

a na odcinkach prostych - co około 30 do 50 m. Na ka�dym odcinku nale�y utrwali� co 

najmniej 3 punkty. 

Przed przyst�pieniem do robót ziemnych nale�y wykona� urz�dzenia odwadniaj�ce, 
zabezpieczaj�ce wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. Urz�dzenia 



odwadniaj�ce nale�y kontrolowa� i konserwowa� przez cały czas trwania robót. 
Przewiduje si� wykonanie wykopów otwartych o �cianach pionowych . 
Obudowa rozparta o deskowaniu pełnym 
Wykopy nale�y rozpocz�� od najni�szego punktu, aby zapewni� grawitacyjny odpływ 
wody z wykopu. 
Podczas wykonywania robót nale�y nad otwartymi wykopami ustawi� ławy celownicze 
umo�liwiaj�ce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol� rz�dnych 
dna. 
Ławy celownicze nale�y montowa� nad wykopem na wysoko�ci ok. I m nad 
powierzchni� terenu w odst�pach wynosz�cych ok. 30m. Ławy powinny mie� wyra�ne  
i trwale oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne kraw�dzie celowników nale�y 
ustawi� zgodnie z rz�dnymi projektowanymi za pomoc� niwelatora. Poło�enie 
celowników nale�y sprawdza� codziennie przed rozpocz�ciem monta�u przewodów. 
Dno wykopu powinno by� równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
technicznej. Spód wykopu wykonywanego mechaniczne ustała si� na poziomie ok. 20 
cm wy�szym od rz�dnej projektowanej. Wykopy nale�y wykonywa� bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu. Tolerancja dla rz�dnych dna wykopu nie powinna 
przekracza� +3 cm dla gruntów zwi�złych, +5 cm dla gruntów wymagaj�cych 
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko�ci wykopu wynosi +5 cm. 
Przed przyst�pieniem do wykonania podło�a nale�y dokona� odbioru technicznego 
wykopu. Podło�e naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymało�ci nie 
mniejszej ni� w dokumentacji technicznej. Podło�e powinno by� wyprofilowane, aby rura 
spoczywała na nim jedn� czwart� powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podło�a od osi przewodu nie mo�e dla 
przewodów z tworzyw sztucznych przekracza� 10 cm. 
W sytuacji, kiedy nast�piło tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu poni�ej 
projektowanego poziomu uło�enia przewodu, nale�y uzupełni� t� warstw� piaskiem 
odpowiednio zag�szczonym. 
Podło�e z materiału ziarnistego (piasek, �wir) o max. 15% pozostało�ci na sicie 0,75 
mm. Grubo�� podsypki 10 cm. 
Ró�nica rz�dnych wykonanego podło�a od rz�dnych przewidzianych w dokumentacji 
technicznej nie mo�e w �adnym punkcie przekroczy� warto�ci ± 5cm dla przewodów  
z tworzyw sztucznych. Wyst�puj�ce ró�nice nie mog� na �adnym odcinku przewodu 
spowodowa� spadku przeciwnego ani te� jego zmniejszenia do zera. 
Wydobyty grunt powinien by� składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem 
pomi�dzy kraw�dzi� wykopu a stop� odkłada wolnego pasa terenu o szeroko�ci co 
najmniej 1 m dla komunikacji. 
Zabezpieczenia skrzy�owa� wykopu z urz�dzeniami podziemnymi powinny by�
wykonane zgodnie z dokumentacj� uprzednio uzgodnion� w sposób wskazany przez 
u�ytkowników tych urz�dze�. 
U�yty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodowa� uszkodzenia 
uło�onego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, 
przeciwwilgociowej i cieplnej. 
Grubo�� warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub 
rury powinna wynosi� dla przewodów polietylenowych 0,3 m. 
Materiał zasypu w obr�bie strefy niebezpiecznej powinien by� zag�szczony ubijakiem po 
obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim. 
Zag�szczenie poszczególnych warstw powinno osi�gn�� min. 95 %. 
Dno wykopu powinno by� równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej.  
W przypadku wyst�pienia wód opadowych lub gruntowych wymagane b�dzie 
odwodnienie wykopów przy zastosowaniu odwodnienia powierzchniowego  
z odprowadzeniem wód do studzienek drena�owych, a nast�pnie wypompowanie wody 
drena�owej za pomoc� pomp przeponowych spalinowych. 



5.3.1. Szeroko�	 wykopu 

Szeroko�� wykopu umocnionego dla ruroci�gów do φ 75mm winna wynosi� 0,90m. 

5.3.2. Zabezpieczenie wykopu 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzy�uj�ce 

si� lub biegn�ce równolegle z wykopem nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem,  

a w razie potrzeby podwiesi� w sposób zapewniaj�cy ich eksploatacj�. W warunkach 

ruchu ulicznego, ju� w momencie rozkładania wykopów w�skoprzestrzennych, nale�y 

przewidzie� przykrycia wykopów pomostami dla przej�cia pieszych lub przejazdu. 

Wykop powinien by� zabezpieczony barierk� o wysoko�ci 1,0 m,   a w nocy o�wietlony 

�wiatłami ostrzegawczymi. Przy wykopach szerokoprzestrzennych nale�y zabezpieczy�
mo�liwo�ci komunikacyjne dla pieszych i pojazdów w zale�no�ci od warunków lokalnych. 

Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaj� uzgodnienia z odno�nymi władzami lokalnymi. 

5.3.2. Odspajanie i transport urobku 

Odspajanie gruntu w wykopie mo�e by� wykonywane r�cznie lub mechanicznie, przy 
czym odspajanie r�czne mo�e by� poł�czone z r�cznym transportem 
pionowym albo te� z zastosowaniem �urawików lub urz�dze� do mechanicznego 
wydobycia urobku. Wybór metod odspajania jest uzale�niony od warunków lokalnych, na 
które składaj� si� warunki geologiczne oraz b�d�cy w dyspozycji sprz�t mechaniczny. 
Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie mo�e by� dokonywane za pomoc� koparki 
jednoczerpakowej podsi�biernej lub koparki wieloczerpakowej. Prowadzenie robót przy 
u�yciu mechanicznych koparek stosuje si� tam gdzie nie ma konieczno�ci obudowy 
�cian wykopu, a tym samym nie istniej� rozpory. 
Przy wykonywaniu wykopów za pomoc� koparek mechanicznych nie nale�y dopuszcza�
do przekroczenia gł�boko�ci okre�lonych w projekcie zakresem robót 
zmechanizowanych. 
Odkład urobku powinien by� dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległo�ci, co 
najmniej 0,60 m od kraw�dzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstw� torfu, 
nale�y j� wybra�, a� do gruntu stałego, a przestrze� do poziomu projektowanego dna 
wykopu wypełni� piaskiem.  

5.3.3. Przygotowanie podło�a 

Podło�em pod układany gazoci�g jest podło�e z piasku o grubo�ci warstwy  10 cm. 
Zag�szczenie podło�a powinno by� zgodne z okre�lonym w Dokumentacji.  
W wypadku nast�pienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, 
przekop nale�y wypełni� ubitym piaskiem. Mo�na wykorzysta� grunt rodzimy 
poniewa� składa si� z piasków. W wypadku wyst�powania wody gruntowej, wykop 
poni�ej podło�a musi podlega� odwodnieniu. Powierzchnia podło�a tak naturalnego jak 
i sztucznego wykonana z ubitego - zag�szczonego piasku, powinna by� zgodna z 
projektem. Dla wszystkich czterech rodzajów podło�a wymagane jest podłu�ne 
wyprofilowanie dna w obr�bie k�ta 90° z zaprojektowanym spadkiem, stanowi �ce 
ło�ysko no�ne rury. Ewentualne ubytki w wysoko�ci podło�a nale�y wyrównywa�
wył�cznie piaskiem. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podło�a ziemi� z urobku 
lub podkładania pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 

5.3.4. Zasypywanie ruroci�gu i zag�szczanie gruntu 

Zasyp ruroci�gu w wykopie składa si� z dwóch warstw: 
-warstwy ochronnej rury - obsypki, 
-warstwy wypełniaj�cej do powierzchni terenu lub wymaganej rz�dnej. 
Zasyp przewodu gazowego przeprowadza si� w trzech etapach: 
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wył�czeniem odcinków na zł�czach, 



etap II - po próbie szczelno�ci zł�cz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
poł�cze�, etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 
zag�szczeniem gruntu.                  . 
Wykonanie zasypki nale�y przeprowadzi� natychmiast po odbiorze i zako�czeniu 
posadowienia ruroci�gu. Obsypk� prowadzi� do uzyskania zag�szczonej warstwy  
o grubo�ci minimum 0,30 m nad rur�:  
- obsypk� wykonywa� warstwami do 1/3 �rednicy rury, zag�szczaj�c ka�d� warstw�
dla zapewnienia całkowitej stabilno�ci koniecznym jest, aby materiał obsypki szczelnie 
wypełniał przestrze� pod rur�. 

Zag�szczenie ka�dej warstwy obsypki nale�y wykonywa� tak, by rura miała 
odpowiednie podparcie po bokach. Stopie� zag�szczenia obsypki powinien okre�la�
projekt, bardzo wa�ne jest zag�szczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, 
które nale�y wykona� przy u�yciu podbijaków drewnianych. 

Warstw� ochronn� rury wykonuje si� z piasku sypkiego drobno-�rednio- lub 
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zag�szczenie tej warstwy, powinno by�
przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostro�no�ci z uwagi na wła�ciwo�ci 
materiału rur. Warstwa ta musi by� starannie ubita po obu stronach przewodu. Do 
czasu przeprowadzenia prób szczelno�ci zł�cza powinny by� odkryte. 

• Zaleca si� stosowanie sprz�tu,  który mo�e jednocze�nie zag�szcza� po obu 
stronach przewodu. 

• Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległo�ci co najmniej 10 cm od 
rury. 
• Ubijanie mechaniczne na całej szeroko�ci mo�e by� przeprowadzone sprz�tem przy 
30 cm warstwie piasku ponad wierzch rury. 
• Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpo�rednio na rury. 
• Rur z PE nie wolno układa� bezpo�rednio na ławach betonowych jak równie� nie 
wolno ich zabetonowa�. 
Zalecenia dotycz�ce stopnia zag�szczenia obsypki zale�� od przeznaczenia 
terenu nad ruroci�giem. Dla przewodów umieszczonych pod drogami powinien by�
nie mniejszy ni� 95 % zmodyfikowanej warto�ci modułu Proctora, około 90 % w 
przypadku wykopów powy�ej        4 metrów i 85 % w pozostałych przypadkach lecz 
zgodny z wytycznymi podanymi w projektach.  

Sposoby zag�szczania gruntu 

Rodzaj sprz�tu Ci��ar (kg) max.           
grubo��
warstwy (przed 
zag�szczeniem)

minimalna 
grubo��
warstwy 
ochronnej 
nad rur�

Ilo��     cykli     
(przejazdów     przy 
zag�szczeniu) do: 

�wir, 
piase
k 

iły, 

glina, 
mułe

(m) do   85% 

zmodyfikowanej 

warto�ci 

Proctora

do   90% 

zmodyfikowanej 

warto�ci 

ProctoraG�ste - 0,10 - - 1 3 

R�czne ubijanie min 15 0,15 0,10 0,30 1 3

Ubijak wibracyjny 50-100 0,30 0,20    -
0,025

0,50 1 3 

Wibrator płytowy   

o rozdzielnej 

płycie

50-100 0,20 - 0,50 1 4 

Wibrator płytowy 
(płaszczyznowy) 

50     -100 

100 - 200 

400 - 600 

0,15 
0,2 
0,40 

0,20 0,50 
0,40 
0,80 

1
1
1

4
4
4 

Po wykonaniu obsypki mo�na przyst�pi� do wypełnienia pozostałej cz��ci wykopu 
czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna by� wykonana w taki sposób i z takiego 
materiału, aby spełniała wymagania struktury nad ruroci�giem (tereny zielone, place 



drogi i ulice). Mo�na do tego celu u�y� materiału rodzimego. W trakcie wykonywania 
obsypki zaleca si� umieszcza� nad wykonywan� sieci� gazow� specjaln� ta�m�
sygnalizacyjn� stosown� dla odpowiedniej sieci gazowej. 

5.4. Roboty monta�owe. 
Ruroci�gi z, PE mo�na układa� przy temp. 00C do +300C (optymalne warunki od +50C 
do +150C) ze wzgl�du na krucho�� tworzywa w ni�szych temperaturach oraz zmienn�
rozszerzalno�� liniow� w wy�szych temperaturach. Uszkodzenie rur poza tym zakresem 
temperatur wymaga uzgodnienia technologii monta�u z producentem rur. W niskich 
temperaturach nale�y zachowa� szczególn� ostro�no�� przy transporcie i monta�u rur  
z uwagi na zwi�kszon� podatno�� na p�kanie.  
Po sprawdzeniu spadku ruroci�gu, przestrze� wykopu w obr�bie rury nale�y wypełni�
piaskiem obsypki wg pkt.5.3.2. 
Do budowy ruroci�gów z rur PE stosowane s� w zasadzie dwie metody wykonywania 
poł�cze�: 
- zgrzewanie doczołowe (czołowe) dla rur o �rednicach ø 75 i wi�kszych, 
Za zgrzewalne uwa�a si� rury i cz��ci ruroci�gów z PE o wska�niku płyni�cia  
0,2 ÷ 1,3 g/10 minut (MFI 5/190 według ISO 4440). Zgrzewalno�� rur i cz��ci 
ruroci�gów (kształtek) została potwierdzona przez wszystkich najwa�niejszych 
�wiatowych producentów PE, producentów rur, kształtek oraz producentów urz�dze�
do zgrzewania. W zasadzie zaleca si� aby wska�nik płyni�cia wynosił: 
- przy zgrzewaniu czołowym 0,3 ÷ 1,3 g/10 minut, 
Mo�liwe jest zgrzewanie PE-HD z PE-MD przy spełnianiu warunków dotycz�cych 
wska�nika płyni�cia. 
Alternatywnie stosowane mog� by� nast�puj�ce rozwi�zania: 

- rury z PE-HD - kształtki z PE-HD, 
- rury z PE-HD - kształtki z PE-MD, 
- rury z PE-MD - kształtki z PE-MD, 
- rury z PE-MD - kształtki z PE-HD. 
przy zachowaniu podanych wy�ej zakresów wska�nika płyni�cia. 

Niektóre firmy preferuj� „monolit systemowy", tj. rury i kształtki z tego samego materiału. 
Jak wiadomo wtryskiwanie elementów z PE-HD mimo �e mo�liwe, nie jest 
zalecane, gdy� wy�sza temperatura topnienia i wi�kszy udział �cinania podczas 
procesu mo�e prowadzi� do termo-mechanicznej degradacji. Dlatego kształtki 
produkuje si� z reguły z PE-MD i stosuje do poł�cze� z rurami PE-HD i PE-MD. 
Zgrzewanie doczołowe (czołowe) polega na ł�czeniu cz��ci (rura/zł�czka, rura/rura, 
zł�czka/zł�czka) przez nagrzanie ich ko�cówek do wła�ciwej temperatury  
i doci�ni�cie, bez stosowania materiału dodatkowego. Powstaje poł�czenie 
homogeniczne. Wykonywanie operacji zgrzewania czołowego mo�e by� prawidłowe 
tylko wówczas, gdy stosowany sprz�t pozwala na kontrol� temperatury i siły docisku. 
Zgrzewanie doczołowe jest metod� która od dłu�szego okresu czasu stosowana jest do 
ł�czenia rur i kształtek o �rednicy ø 75mm i wi�kszych. Urz�dzeniem stosowanym do 
wykonywania tego typu poł�cze� jest zgrzewarka doczołowa. 
W celu osi�gni�cia wysokiej jako�ci zł�cz musz� by� przestrzegane wszystkie 
procedury i warunki zgrzewania. Stosowane dzisiaj w technologiach zgrzewania 
maszyny s� urz�dzeniami automatycznymi, sterowanymi komputerowo. Urz�dzenia 
te równie� posiadaj� mo�liwo�� rejestracji i wydruku parametrów zgrzewania jak  
i ich obróbki. Zgrzewane mog� by� tylko materiały tego samego rodzaju, wska�nik 
płyni�cia MFI 5/190 winien zawiera� si� w przedziale 0,3 ÷ 13 g/10 minut. Grubo��
�cianek ł�czonych elementów winny ze sob� korespondowa�; ł�czy� mo�na tylko 
cz��ci z tej samej klasy ci�nienia. 
Wymagane narz�dzia i urz�dzenia: obcinarka do rur lub piła z szablonem. 



Zgrzewarka powinna spełnia� nast�puj�ce minimalne wymagania: 

- przyrz�dy mocuj�ce winny dawa� mo�liwo�� unieruchomienia cz��ci wraz ze 
stopniowym  zaciskaniem, jednak�e bez uszkodzenia ich powierzchni, 

- w urz�dzeniu   powinna   by�  mo�liwo��  obróbki  wiórowej   czół zamocowanych   
cz��ci z zachowaniem ich równoległo�ci, 

- maszyna powinna posiada� stabiln� budow�, by wyst�puj�ce podczas procesu 
zgrzewania napr��enia nie powodowały deformacji maj�cych niekorzystny wpływ na 
przebieg operacji, 

- powierzchnie robocze elementu grzewczego musza by� płaskie i równoległe, 
- rozkład temperatury na powierzchniach roboczych nie mo�e wykazywa� ró�nic 

wi�kszych ni� 10°C. 
Stref� zgrzewania nale�y chroni� przed niekorzystnym wpływem czynników 
atmosferycznych takich jak mgła, deszcz, �nieg lub wiatr. Zgrzewanie mo�na 
prowadzi� przy temperaturach otoczenia od 0°C ÷ 45°C. Przy t emperaturach poni�ej 
0°C lub powy �ej 45°C nale �y podj�� odpowiednie �rodki w celu zapewnienia 
wła�ciwej temperatury w strefie zgrzewania (np. ustawienie namiotu ochronnego z 
ewentualnym ogrzewaniem). W celu unikni�cia nadmiernego schładzania zgrzewu przez 
ci�g powietrza lub wiatr, nale�y zamkn�� przeciwległe ko�ce rur.  
W przypadku bezpo�redniej ekspozycji słonecznej, równomierny rozkład temperatury 
na całym obwodzie rury mo�na zapewni� przez osłoni�cie strefy zgrzewania. Jako��
zgrzewu zale�y w znacznym stopniu od staranno�ci wykonania prac przygotowawczych, 
dlatego nale�y po�wi�ci� im szczególn� uwag�. 

Element grzewczy. 

Temperatura elementu grzewczego winna wynosi� 210 - 225°C. Temperatura 
zgrzewania winna utrzymywa� si� w przedziale 200 ÷ 220°C. Przed przyst �pieniem do 
zgrzewania nale�y sprawdzi� poprawno�� wskaza� temperatury termometrem 
cyfrowym. Kontrol� temperatury nale�y prowadzi� równie� od czasu do czasu w trakcie 
prowadzenia zgrzewania. Powierzchnie elementu grzewczego chroni� przed 
zabrudzeniem. Ka�dorazowo przed rozpocz�ciem zgrzewania obie strony elementu 
grzewczego nale�y wyczy�ci� stosuj�c suchy, gładki papier, ewentualnie drewnian�
łopatk�. W czasie przerw mi�dzy zgrzewaniem, element grzewczy chroni� przed 
wiatrem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem.  

Prace przygotowawcze. 

Obie cz��ci zamocowane w maszynie do zgrzewania nale�y podda� jednoczesnej 

obróbce wiórowej specjalnym heblem. Grubo�� wiórów powinna by� mniejsza ni� 0,2 

mm. Obróbka jest wystarczaj�ca, gdy na obu zgrzewanych cz��ciach nie ma ju�
miejsc nieobrobionych. Wióry, które dostan� si� do wn�trza rury lub zł�czki nale�y 

usun�� przy pomocy szczypiec. Powierzchnie zgrzewane w �adnym wypadku nie 

mog� by� ju� dotykane r�kami. W przeciwnym razie konieczne jest czyszczenie 

powierzchni technicznie czystym spirytusem. Po obrobieniu cz��ci dosun�� do siebie, a�
do ich zetkni�cia. Szczelina mi�dzy obiema cz��ciami w �adnym miejscu nie mo�e by�
wi�ksza od 0,5 mm. Jednocze�nie nale�y sprawdzi� czy cz��ci nie s� wzgl�dem siebie 

przemieszczone. Ewentualne przemieszczenie nie mo�e by� wi�ksze ni� 10% grubo�ci 

�cianki. Obróbka powierzchni zgrzewanych powinna mie� miejsce bezpo�rednio przed 

zgrzewaniem. 

5.5. Roboty w ulicach (jezdnia i chodnik). 
Przy rozkopach poprzecznych i wzdłu�nych dróg - ulic z nawierzchni� asfaltow� nale�y 

wyci�� pas asfaltu szeroko�ci wykopu, wykona� wykop o �cianach pionowych, 

umocnionych, z odwozem gruntu, a po uło�eniu ruroci�gu wykop zasypa� pospółk� lub 



piaskiem dokonuj�c warstwowego zag�szczenia zasypki do osi�gni�cia wska�nika 0,97. 

Nast�pnie poszerzy� wyci�cie asfaltu i wykona� podbudow� grubo�ci 40cm z kruszywa 

naturalnego (warstwa dolna) i grubo�ci 30cm z kruszywa łamanego (warstwa górna),  

a na niej uło�y� warstw� wi���c� nawierzchni grubo�ci 6cm i warstw� �cieraln� grubo�ci 

4cm z mieszanki mineralno - bitumicznej. Przed przyst�pieniem do wykonania wykopów 

nale�y dokona� rozbiórki chodników, kraw��ników, obrze�y, nawierzchni z kostki tak, 

aby po wybudowaniu gazoci�gu przywrócił wykonawca rozebrane nawierzchnie do 

stanu pierwotnego. 

5.6. Skrzy�owania z kablami energetycznymi i telefonicznymi. 
Na mapie oznaczono skrzy�owania projektowanego gazoci�gu �redniego ci�nienia  
z kablami energetycznymi. Skrzy�owania te oznaczone zostały wraz z opisem rodzaju 
rury ochronnej. Na wszystkich skrzy�owaniach projektowanego gazoci�gu z kablami 
energetycznymi nale�y zamontowa� na kablach rury ochronne dwudzielne typu AROT 
A110PS długo�ci 3,0m dla kabli niskiego napi�cia. Nale�y je zgłosi� do odbioru przez 
Rejon Energetyczny .  
Wszystkie roboty ziemne i monta�owe przy zbli�eniach i skrzy�owaniach z kablami 
wykonywa� r�cznie i pod nadzorem wła�cicieli kabli. Przebiegaj�ce poprzecznie przez 
wykop kable nale�y podwiesi� do belki drewnianej i zabezpieczy� przed uszkodzeniem 
w czasie robót. Roboty nale�y wykonywa� zgodnie z warunkami uzgodnienia Zespołu 
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. 

5.7. Przekroczenia dróg. 

5.7.1. Drogi dojazdowej 
Projektowana sie� gazowa przekracza� b�dzie drog� dojazdow� do projektowanego 

budynku metod� rozkopu.  

Drogi dojazdowa asfaltowa b�d� rozkopywane poprzecznie. Wykopy wykonywa�
pionowe bez umocnie�. Nawierzchnia drogi b�dzie wykonywana po wykonaniu 

wszystkich sieci umieszczanych w tej drodze i uj�ta zostanie w ST drogi. 

5.8. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowi�zany do stałej systematycznej kontroli prowadzonych robót, 

która powinna obejmowa�: 

- sprawdzenie rz�dnych zało�onych ław celowniczych w nawi�zaniu do reperów, 
- badanie odchylenia osi przewodu, 
- badanie  odchylenia spadku przewodu, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod�, 
- badanie i pomiary szeroko�ci, grubo�ci i stopnia zag�szczenia podło�a i obsypki 

ruroci�gu oraz zasypki wykopu, 
- sprawdzenie zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow� uło�enia przewodów, 
- kontrola wykonania poł�cze� zgrzewanych, 
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosowa� mo�na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

In�yniera. Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada� Wykonawca powiadomi 

In�yniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji In�yniera. 



5.9. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowi�zany do stałej systematycznej kontroli prowadzonych robót. 

5.9.1. Próba hydrauliczna ruroci�gów. 
Przed oddaniem do eksploatacji gazoci�g nale�y podda� pneumatycznej próbie 
szczelno�ci przy u�yciu powietrza lub gazu oboj�tnego pod ci�nieniem wi�kszym o 0,2 
MPa od max ci�. roboczego. Czas próby 24 godziny. 
Wymagania w zakresie przeprowadzania prób wytrzymało�ci i szczelno�ci okre�laj�
Polskie Normy. 
Gazoci�g z tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzeniu zł�czy powinien by�
poddany próbie wytrzymało�ci i szczelno�ci. Gazoci�g powinien by� poddany ci�nieniu 
nie mniejszemu ni� iloczyn współczynnika 1,5 i max. ci�. roboczego, lecz nie 
przekraczaj�cemu iloczynu 0,9 i ci�nienia krytycznego szybkiej propagacji p�kni��. 
Dodatkowo maksymalne ci�nienie próby wytrzymało�ci gazoci�gu nie mo�e 
przekracza� warto�ci dopuszczalnego ci�nienia roboczego zastosowanych kształtek. 
Próba ci�nieniowa gazoci�gu powinna by� przeprowadzona w obecno�ci inspektora 
Urz�du Dozoru Technicznego. 

5.9.2. Metody i zakres kontroli jako�ci. 
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nale�y 
przeprowadzi� odbiór techniczny ko�cowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorów 
cz��ciowych. 
Długo�� odcinka przeznaczonego do odbioru cz��ciowego nie powinna by� mniejsza 
ni� 50 m i powinna wynosi� ok. 300 m. 
Podczas odbiorów cz��ciowych nale�y sprawdzi�: 
• zgodno�� wykonanego odcinka z dokumentacj� w tylu w szczególno�ci 
zastosowanych materiałów, 
• sprawdzi� prawidłowo�ci wykonania robot ziemnych a w szczególno�ci podło�a, 
zasypki, gł�boko�ci uło�enia przewodu,  
• sprawdzi� prawidłowo�� monta�u odcinka przewodu, a w szczególno�ci zachowania 
kierunku i spadku, poł�cze�, zmian kierunku, 

Odbiór techniczny ko�cowy polega na: 
• sprawdzeniu protokołów z odbiorów cz��ciowych i realizacji postanowie�
dotycz�cych usuni�cia usterek, 
• sprawdzeniu aktualno�ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie 
zmiany i uzupełnienia,  
• sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacj� techniczn� wbudowania 
armatury,  

5.9.3. Atesty jako�ci materiałów i urz�dze�. 
Przed wykonaniem bada� jako�ci materiałów przez Wykonawc� In�ynier mo�e 
dopu�ci� do u�ycia materiały posiadaj�ce atest producenta stwierdzaj�cy ich pełn�
zgodno�� z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty s� wymagane przez ST, ka�da partia 
dostarczona do Robót b�dzie posiada� atest okre�laj�cy w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Produkty przemysłowe b�d� posiada� atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada�. 
Kopie wyników tych bada� b�d� dostarczone przez Wykonawc� In�ynierowi. 
Urz�dzenia i sprz�t kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urz�dzeniach lub 
maszynach musi posiada� wa�n� legalizacj� wydan� przez upowa�nione instytucje. 

Materiały posiadaj�ce atesty, a urz�dzenia – wa�ne – legalizacje mog� by�
badane w dowolnym czasie. Je�eli zostanie stwierdzona niezgodno�� ich 
wła�ciwo�ci z ST to takie materiały i/lub urz�dzenia zostan� odrzucone. 



5.10. Dopuszczalne tolerancje. 
Dopuszczalne tolerancje: 

- odchylenie odległo�ci kraw�dzi dna wykopu od ustalonej w planie nie powinno by�
wi�ksze od 5cm (+ −), 

- odchylenie szeroko�ci warstwy podło�a nie powinno przekracza� 5cm (+ −), 

- odchylenie grubo�ci warstwy podło�a nie powinno przekracza� 3cm (+ −), 
- odchylenie osi uło�onego gazoci�gu od osi przewodu ustalonej na ławach 

celowniczych nie powinno przekracza� 0,1m, 
- odchylenie spadku uło�onego przewodu (ruroci�gu) od przewidzianego w projekcie 

nie powinno przekracza� 5% projektowanego oraz 10% projektowanego spadku 
przy wi�kszych spadkach projektowanych, 

- wska�nik zag�szczenia podło�a i obsypki sprawdzony w trzech miejscach na 
długo�ci 100m powinien by� zgodny z punktem 5.4, 

- wska�nik zag�szczenia zasypki okre�lony w trzech miejscach na długo�ci 100m 
powinien by� zgodny z punktem 5.3. 

6. OBMIARY ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST, w punkcie 6. Przedmiar robót jest 

oddzielnym zał�cznikiem do niniejszej ST. 

6.2. Jednostka obmiaru. 
Jednostk� obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego gazoci�gu. 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST – punkt 7.

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, SST  

i wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg punktu 6 SST dały wyniki pozytywne. 

7.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 

- roboty monta�owe gazoci�gów (ruroci�gów), 
- zasypany i zag�szczony wykop. 
Długo�� odcinka robót ziemnych lub monta�owych poddana odbiorowi nie powinna by�
mniejsza ni� 50m. 

8. ROZLICZENIE ROBÓT. 

Uznaje si�, �e koszty wykonania wszystkich robót tymczasowych  i  towarzysz�cych  nie 

podlegaj� dodatkowej zapłacie i s� uj�te w Cenie Kontraktowej. 

8.1. Ogólne ustalenia. 
Ogólne ustalenia dotycz�ce płatno�ci podano w OST – punkt 8. 



8.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena 1m wykonanego i odebranego gazoci�gu obejmuje: 

- prace geodezyjne zwi�zane z wytyczeniem trasy, ustaleniem reperów i realizacj�
gazoci�gu 

- oznakowanie robót, 
- dostaw� materiałów, 
- wykonanie wykopu, umocnieniem jego �cian i odwodnieniem wykopu w razie 

potrzeby, 
- wykonanie podło�a, 
- uło�enie gazoci�gu (ruroci�gu) wraz z uzbrojeniem, 
- wykonanie odkrywek, usuni�cie kolizji z innym uzbrojeniem, zabezpieczenie miejsc 

kolizji, próby szczelno�ci, uło�enie rur ochronnych 
- wykonanie obsypki i gazoci�gu (ruroci�gu), 
- zasypanie wykopu z zag�szczeniem zasypki ( w tym zasypka wykopu w jezdniach  

i chodnikach piaskiem) 
- przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- odbudowa nawierzchni jezdni, chodników, dróg i placów 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

9. PRZEPISY ZWI�ZANE. 

9.1.  Warunki Techniczne, ustawy, rozporz�dzenia. 

1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano  
– Monta�owych -  ITB 

2. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. (Dz. U. Nr 97 poz. 1055)  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� sieci gazowe 

3. Ustawa „PRAWO BUDOWLANE” tekst jednolity z dn. 17.08.2006r. Dz. U. Nr 156 
poz. 1118 z pó�niejszymi zmianami)  

4. Ustawa „PRAWO ENERGETYCZNE” z dn.24.07.2002r . (Dz. U. Nr 135 poz. 1144) 
5. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 

 z pó�niejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie 

6. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. (Dz. U. 120 poz. 1133) 
 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

7. Rozporz�dzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 31.08.1993r. (Dz. U. Nr 83 poz. 
392 z pó�niejszymi zmianami) w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy w 
zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz 
prowadz�cych roboty budowlano - monta�owe sieci gazowych w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

8. Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze�nia 1997 r.  
– w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1650). 

9. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

10. 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 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04 
poz.881) Rozporz�dzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2004r. 
w sprawie okre�lenia warunków udzielania zezwolenia na zaj�cie pasa drogowego 
(Dz. U. Nr 140/04 poz. 1481) 



12. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130/04 poz. 1386) 

13. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemu 
oceny zgodno�ci, wymaga�, jakie powinny spełnia� notyfikowane jednostki 
uczestnicz�ce w ocenie zgodno�ci oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznaczeniem CE (Dz. U. Nr 195/04 poz. 2011) 

14. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/04 poz. 2041) 

15. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa�dziernika 2004r. w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upowa�nionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/04 poz. 2375) 

16. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa�nionych do ich wydawania 
(Dz. U. Nr 249/04 poz. 2497) 

17. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl�dem ochrony 
przeciwpo�arowej         (Dz. U. Nr 121/03 poz. 1137) 

18. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47/03 poz.401) 

19. Rozporz�dzenie Ministrów 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 (Dz. U. Nr 191/02 
poz.1596, Dz. U. Nr 178/03 poz.1745) 

20. Rozporz�dzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpiecze�stwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47/03 poz. 401) 

21. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
pa�dziernika 1993r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 poz.437). 

9.2. Normy. 

PN-EN 12620-1:2004 Kruszywa do betonu 

      PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwale� stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

    PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

    PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy 

     PN-91/M-34501 Gazoci�gi i instalacje gazowe – Skrzy�owania gazoci�gów  
z przeszkodami terenowymi. Wymagania, oraz inne obowi�zuj�ce PN (PN-EN) lub 
odpowiednie normy UE w zakresie przyj�tym przez polskie prawodawstwo. 

PN-91/M-34501 Skrzy�owania ruroci�gów z przeszkodami terenowymi. 

PN-90/M-34503 Gazoci�gi i instalacje gazownicze. Próby ruroci�gów. 

PN-B-06050:1999 - Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

PN-M-34503:1992- Gazoci�gi i instalacje gazownicze - Próby ruroci�gów 



PN-M-34502:1990 - Gazoci�gi i instalacje gazownicze - Obliczenia wytrzymało�ciowe 

PN-EN 1555-1:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cz��� 1: Wymagania ogólne 

ZN-G-3001:2001 Gazoci�gi - oznakowanie trasy gazoci�gu - Wymagania ogólne 

ZN-G-3002:2001 Gazoci�gi – Ta�my ostrzegawcze i lokalizacyjne – Wymagania  
i badania 

ZN-G-3003:2001 Gazoci�gi – Słupki odznaczeniowe i odznaczeniowo – pomiarowe 
 – Wymagania i badania 

ZN-G-3004:2001 Gazoci�gi – Tablice orientacyjne – Wymagania i badania 

ZN-G-3150:1996 Gazoci�gi - Rury polietylenowe - Wymagania i badania 

ZN-G-3160:1999 Gazoci�gi - Rury poliamidowe - Wymagania i badania 

ZN-G-3900:2001 Gazoci�gi - Próby specjalne - Wykonanie 

ZN-G-4001:2001 Pomiary paliw gazowych - Postanowienia ogólne - Terminologia  
i symbole graficzne 

ZN-G-8101:1998 Sieci gazowe - Strefy zagro�enia wybuchem 

ZN-G-3871 Ruroci�gi - łuki ruroci�gów uło�onych w ziemi- Wymagania i badania 

9.2. Inne. 
- „Instrukcja projektowania, monta�u i układania rur PVC-U i PE” – wydana przez  
Gamrat Jasło, 

- Katalog techniczny – wydany przez PIPELIFE Polska Sp. z o.o., Biuro 
Handlowe: Kartoszyno;    84-111 Karlikowo. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych 
wydawnictwo Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej  
i Klimatyzacji. 

-  ”Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych” Rozd. 5  
- Sieci gazowe (zalecane do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 
 i Budownictwa - Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 
 i Klimatyzacji - Warszawa 1994r.). 
- Pismo KOZG w Tarnowie z dnia 22.11.1996r. w sprawie warunków technicznych przy 
budowie i programowaniu sieci gazowej znak PS-10-42/96. 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych 
- Oprócz podanych powy�ej przepisów nale�y równie� przestrzega� lokalnych wymaga�
 i przepisów miejscowego Zakładu Gazowniczego, Zakładu Energetycznego i Stra�y 
Po�arnej. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 

Opracował: 
techn. M. Bober 
upr. S-164/93


