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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

,,BUDOWA STACJA REDUKCYJNO - POMIAROWA II° O Q = 12 0 Nm3/ DLA 
INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT II ETAP W MIEJSCOW OŚCI 
JASIONKA’’. 

 

SST-S.9.01.00 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu: 

,, STACJI REDUKCYJNO - POMIAROEJ II° O Q = 120 Nm 3/ DLA 
INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT II ETAP W MIEJSCOW OŚCI 
JASIONKA’’.  

1.2. Zakres stosowania SST. 
 

SST stosowane jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą. 
 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Zakres robót związanych z wykonaniem stacji redukcyjno-pomiarowej: 
• montaŜ układu zaporowo - upustowego Dn50 przed stacją redukcyjno -
pomiarową 
• montaŜ szafkowej obudowy stacji 
• montaŜ układów filtracyjnych Dn 50 (filtr produkcji POLDE Strumień ) wraz z 
armaturą odcinającą 
• montaŜ układu pomiarowego stacji (na średnim ciśnieniu - przed 
redukcją), z gazomierzem rotorowym typu 2050/100A G25 Dn50 firmy 
ACTARIS wraz z układem obiegu gazomierza z zaworami odcinającymi 
i zaślepką między nimi 
• montaŜ ciągu redukcyjnego (ciąg czynny i ciąg rezerwowy) opartego na 
reduktorze gazu DIVAL512 BP Dn 25  (integralną częścią reduktora gazu jest zawór 
szybkozamykający) firmy FIORENTINI wraz z zaworami wydmuchowymi oraz 
odpowiednią armaturą odcinającą. 

 

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

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac towarzyszących 
i tymczasowych: 

a) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
b) zabezpieczenie placu budowy, przygotowanie i utrzymanie niezbędnego 

zaplecza technicznego i socjalnego oraz placu składowego w razie potrzeby 



zatrudnienie dozorców oraz podjęcie wszelkich inne środków niezbędnych dla 
ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych, zabezpieczenie 
utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy. Zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak zapory, 
poręcze, światła ostrzegawcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, nakazu i zakazu  
i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, a takŜe zatrudni dozorców, 

c) wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń i odbiorów 
technicznych, 

d)      wykonanie sprawdzenia jakości wykonania robót oraz wykonanie prób 
szczelności stacji gazowej. 

e) po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu budowy. Wykonanie wszystkich  
prac towarzyszących  i  tymczasowych  na  Terenie  Budowy  nie podlega 
odrębnej zapłacie, przyjmuje się, Ŝe jest włączone w cenę umowną. Wykonawca 
jest zobowiązany uwzględnić powyŜsze prace w koszcie wykonania zamówienia. 

 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych. 
Zamówienie naleŜy realizować rozpoczynając roboty od montaŜu gotowych 
elementów stacji w wykonanej wnęce w ścianie budynku dla tej stacji. 

1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy. 
Wejście w teren powinno nastąpić po przekazaniu placu budowy przez Inwestora. 
W protokole przekazania placu budowy będą spisane ustalenia dotyczące interesów 
stron. 
Roboty powinny być wykonywane w kolejności ustalonej przez wykonawcę, po 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 
Organizacja robót powinna zapewniać wykonanie robót zgodnie 
z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz powinna 
zapewniać    ukończenie    robót    w    terminie    umownym    przy    zapewnieniu 
bezpieczeństwa realizacji zadania. 
 

1.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. JeŜeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem Robót lub brakiem konieczności działań ze strony Wykonawcy 
nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem 
uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu 
takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyskania od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego połoŜenia tych 
urządzeń w obrębie Placu Budowy.  

O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliŜu tych urządzeń, bądź ich przełoŜenia 
Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń i InŜyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia 
 i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 
terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
W przypadku przerw w dostawach powyŜszych mediów spowodowanych 
uszkodzeniem w czasie wykonywania Robót, Wykonawca poniesie wszelkie 



koszty związane z usuwaniem uszkodzeń oraz opłatami za straty, które zostaną 
naliczone przez właścicieli uszkodzonego uzbrojenia. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami Placu 
Budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim 
przewozie powiadamiał InŜyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być 
spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie moŜe uŜywać pojazdów  
o ponadnormatywnych obciąŜeniach osi na istniejących i wykonywanych 
warstwach nawierzchni w obrębie Placu budowy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na 
własny koszt, zgodnie z poleceniem InŜyniera. 

 
1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji 
kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego Robót, Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu i wokół Placu 
Budowy oraz będzie unikać uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej  
i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca 
zapewni spełnienie następujących warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe 
zostaną wybrane tak, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

b) plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej, 
c) zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

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

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwością powstania poŜaru. 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąŜają 
Wykonawcę. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą 
dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się do uŜycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie   o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika ( np. 
materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych 
dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacją, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek 
zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

 



1.4.5. Warunki bezpiecze ństwa pracy. 
Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca jest zobowiązany do opracowania 
Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Przeprowadzi instruktaŜ BHP ogólny  
i stanowiskowy. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 
401 z dn. 6 luty 2003r.). W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
pracownik 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 odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane  
z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
1.4.6. Określenie podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne  
z określeniami występującymi w obowiązujących Polskich Normach, aktach 
prawnych i literaturze technicznej. 

- Ciśnienie – nadciśnienie gazu wewnątrz stacji gazowej mierzone w warunkach 
statycznych. 
 
- Maksymalne ci śnienie robocze (MOP) – maksymalne ciśnienie, przy którym 
stacja gazowa moŜe pracować w sposób ciągły w normalnych warunkach roboczych 
(normalne warunki robocze oznaczają brak zakłóceń w urządzeniach i przepływie 
paliwa gazowego). 
 
- Maksymalne dopuszczalne ci śnienie pracy (MAOP) - maksymalna wartość 
ciśnienia, jakiemu moŜe być poddana sstacja gazowa. 
 
- Ciśnienie robocze (OP) - ciśnienie, które występuje w stacji gazowej  
w normalnych warunkach roboczych. 
 
- Ciśnienie projektowe – ciśnienie stosowane w obliczeniach projektowych. 
 
- Ciśnienie próby szczelno ści - ciśnienie próbne występujące podczas 
przeprowadzania próby ciśnieniowej w celu sprawdzenia szczelności. 
 
- Próba szczelno ści - badanie mające na celu sprawdzenie szczelności stacji przed 
oddaniem do eksploatacji. 
 
- Kształtki - elementy gazociągu nie będące prostymi odcinkami rur, słuŜce do 
zmiany kierunku trasy gazociągu (łuki, kolana), lub zmiany średnicy gazociągu 
(zwęŜki). 
 
- Łuk gazoci ągu - odcinek gazociągu , na którym następuje łagodna zmiana 
kierunku jego osi w dowolnej płaszczyźnie (poziomej, pionowej lub skośnej). 
 
- Armatura - osprzęt wbudowany w stację słuŜący do zamykania lub otwierania 
przepływu gazu (zasuwy, zawory, kurki). 
 



- Załamanie gazoci ągu - punkt gazociągu, w którym następuje nagła zmiana 
kierunku jego osi w dowolnej płaszczyźnie, (poziomej, pionowej lub skośnej) i pod 
katem załamania. 

 
1.5. Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych. 
 
1.5.1.    Materiały do wykonania stacji redukcyjno- pomiarowej 

- Zawór kulowy kołnierzowy Dn50 PN16 
- Zawór kulowy kołnierzowy Dn25 PN16 
- Zawór kulowy kołnierzowy Dn65 PN16 
- Filtr gazu HGF-50 Dn50 PN16  
- Manometr różnicowy 0-150 mbar 
- Zawór obejściowy ZC-1 
- Zestaw montażowy gazomierza rotorowego DN 50 PN 16 
- Przetwornik temperatury Pt 100 
- Gazomierz rotorowy Dn50 G25  
- Zawór  trójdrogowy MW17-3 
- Korektor MacBat II HFS/2P 
- Zawór odpowietrzający Dn 15 PN16 
- Manometr tarczowy 0-0,6 MPa z zaworem manometrycznym M20x1,5 
- Zaślepka okularowa Dn50 
- Reduktor DIVAL512 BP DN25 z zaworem szybkozamykającym z sygnalizacją 
- Uzbrojona szafka AKP GSM/GPRS 160.100P 
- Se1, Se2- puszka łączeniowa w wykonaniu iskrobezpiecznym 
- Ex – krańcówka sygnalizacji otwarcia drzwi obudowy 
- Zespół zaporowo upustowy obustronny Dn50 
- Śruby M8 + podkładki sprężynujące + nakrętki 
 

1.5.2.    Ochrona przeciwpo Ŝarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, 
magazynach oraz 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 poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 

1.5.3. Składowanie materiałów na placu budowy 

Składowanie materiałów powinno odbywać się na terenie równinnym i utwardzonym 
z moŜliwością odprowadzenia wód opadowych. 
NaleŜy unikać kontaktu z olejami, tłuszczami, smarami i farbami oraz benzyną. 
Kształtki i armaturę przewozić o oryginalnych  opakowaniach producenta,  które 
naleŜy zabezpieczyć na placu budowy   przed   działaniem   warunków   
atmosferycznych   w   pomieszczeniach zamkniętych. 
Rury stalowe składować na podkładkach. 
Wykonawca robót niezbędne do wykonania materiały dostarcza na plac budowy  
i magazynuje na koszt własny.  Odpowiedzialność za właściwe  składowanie   
i zabezpieczenie przed kradzieŜą spoczywa na wykonawcy. 
 
 



1.5.4. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Materiały naleŜy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Realizacja inwestycji 
moŜe odbywać się tylko z materiałów dopuszczonych do stosowania przez GOSD 
Zabrze (Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego w Zabrzu). 

 
2. SPRZĘT. 
 

2.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w OST . 

2.2. Sprzęt do wykonania stacji. 
Wykonawca stacji gazowej powinien mieć moŜliwość korzystania z następującego 
sprzętu: 

- samochód samowyładowawczy 
- samochód dostawczy 
- koparka podsiębierna o poj. łyŜki 0,25-0,4m3 
- sprzęt do zagęszczania gruntu 
- spręŜarka 
- zgrzewarka 
- agregat prądotwórczy 
- obcinarka do rur 
- spawarka elektryczna 
Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii robót oraz odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących  
w Polsce przepisach o ruchu drogowym. 

 

3. TRANSPORT. 
 

3.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

3.2. Transport.  
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewoŜonych materiałów. Materiały powinny być 
przewoŜone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Powierzchnia środka 
załadowczego powinna być czysta i wolna od wystających ostrych części. Materiały 
powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury powinny być układane w pozycji 
poziomej. 

Załadunek i rozładunek rur winien odbywać się w sposób zabezpieczający przed 
zarysowaniem, uszkodzeniem mechanicznym. 

  
4. KONTROLA WYKONANIA I JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

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



4.2. Wymagania dotycz ące wykonania robót. 
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową, 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
4.3. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien zlecić wytyczenie trasy gazociągu  
odpowiednim słuŜbom geodezyjnym. 

 

4.4. Kontrola, badania i odbiór robót budowlanych .  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za nadzór własny umoŜliwiający pełną kontrolę robót  
i zapewni odpowiedni system umoŜliwiający kontrolę przez osoby i organy 
upowaŜnione do prowadzenia kontroli i badań materiałów i wyrobów na tej budowie  
w celu osiągnięcia efektów wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją  
i specyfikacją techniczną. 

4.5. Badanie przed przyst ąpieniem do robót. 
 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

- określenie stanu obiektów mających bezpośredni kontakt z prowadzonymi 
robotami, 

- ustalenie metod wykonywania robót, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy, 
- ustalenie koniecznych zgłoszeń z podaniem terminu rozpoczęcia budowy. 
 

4.6. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót . 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i częstotliwością zaakceptowaną przez nadzór w oparciu o normy PN-81/B-
10725 i PN-91/B-10728. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- badanie materiałów i elementów do budowy pod kątem ich zgodności z cechami 

podanymi w dokumentacji technicznej 
       i warunkami podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy 
- badanie zabezpieczenia wykopu przed osunięciem się skarp 
       badanie  prawidłowości  podłoŜa naturalnego,  w tym  głównie jego 

nienaruszalności i wilgotności, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego zagłębienia 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
       badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury przewodowe  

i ochronne), 
- badanie zabezpieczenie przed korozją 
- badanie szczelności przewodów i próby ciśnieniowej, 
       badanie  zasypu przewodu do powierzchni  terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw.  
 

 

 



4.7. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń. 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę InŜynier moŜe 
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urządzeniach lub 
maszynach musi posiadać waŜną legalizację wydaną przez upowaŜnione instytucje. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – waŜne – legalizacje mogą być 
badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

4.8. Dopuszczalne tolerancje. 
Dopuszczalne tolerancje: 

- odchylenie odległości krawędzi dna wykopu od ustalonej w planie nie powinno być 
większe od 5cm (+ −), 

- odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać 5cm (+ −), 
- odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać 3cm (+ −), 
- odchylenie osi ułoŜonego gazociągu od osi przewodu ustalonej na ławach 

celowniczych nie powinno przekraczać 0,1m, 
- odchylenie spadku ułoŜonego przewodu (rurociągu) od przewidzianego w projekcie 

nie powinno przekraczać 5% projektowanego oraz 10% projektowanego spadku 
przy większych spadkach projektowanych, 

- wskaźnik zagęszczenia podłoŜa i obsypki sprawdzony w trzech miejscach na 
długości 100m powinien być zgodny z punktem 5.4, 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki określony w trzech miejscach na długości 100m 
powinien być zgodny z punktem 5.3. 

 

5. OBMIARY ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. Przedmiar robót jest oddzielnym 
załącznikiem do niniejszej ST. 

 

5.2. Jednostka obmiaru. 
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo – finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej 
inwestycji obmiar robót nie obowiązuje. 

 
6. ODBIÓR ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 

Odbiór robót następować będzie po zgłoszeniu inwestorowi lub inspektorowi nadzoru 
przez wykonawcę gotowości do odbioru. Roboty uznają się za wykonane zgodnie  
z dokumentacją projektową i wymaganiami nadzoru,  jeŜeli   wszystkie  pomiary  
i badania  dały  wyniki pozytywne. 
 



6.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty montaŜowe gazociągów (rurociągów), 
- zasypany i zagęszczony wykop. 

 
6.3. Odbiór ko ńcowy. 

 
Po wykonaniu wszystkich prac wykonawca zgłasza ich zakończenie na piśmie 
inwestorowi. Fakt ten poparty jest wpisem do dziennika budowy poparty przez inwestora. 
W ciągu 14 dni inwestor dokonuje odbioru końcowego powołując komisję odbiorową 
przy udziale wykonawcy. Odbiorowi końcowemu podlega: 
sprawdzenie kompletności dokumentacji do obioru końcowego (polegającego na 
sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 
- zgromadzeniu dokumentów atestów i aprobat uŜytych materiałów, 
- badania szczelności rurociągów i próby ciśnieniowej gazociągu, 
- inwentaryzacji geodezyjnej, 
- dziennika budowy z wpisami i oświadczeniem kierownika budowy. Wyniki 
prowadzonych badań w trakcie odbioru powinny być ujęte w formie protokołu. 

 
7. ROZLICZENIE ROBÓT. 

Uznaje się, Ŝe koszty wykonania wszystkich robót tymczasowych  i  towarzyszących  
nie podlegają dodatkowej zapłacie i są ujęte w Cenie Kontraktowej. 

 
7.1. Ogólne ustalenia. 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 

8.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00. 

8.2. Płatno ść. 
 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg. zaakceptowanej ryczałtowej ceny 
umownej brutto realizacji przedmiotowej inwestycji. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

9.1.  Warunki Techniczne, ustawy, rozporz ądzenia. 
 

1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano  
– MontaŜowych -  ITB 

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

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

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

 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

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



7. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 31.08.1993r. (Dz. U. Nr 83 poz. 
392 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz 
prowadzących roboty budowlano - montaŜowe sieci gazowych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.  
– w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1650). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

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

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemu 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznaczeniem CE (Dz. U. Nr 195/04 poz. 2011) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/04 poz. 2041) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004r. w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/04 poz. 2375) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania 
(Dz. U. Nr 249/04 poz. 2497) 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpoŜarowej         (Dz. U. Nr 121/03 poz. 1137) 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47/03 poz.401) 

 

9.2. Normy. 
 

PN-90/C-96004/01 Gazownictwo, Terminologia, Postanowienia ogólne i zakres normy. 
BN - 81/8976-47 Gazociągi ułoŜone w ziemi. Wymagania i badania. 
PN-98/S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania. Drogi samochodowe. 
PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-90/M-34502     Gazociągi     i     instalacje     gazownicze.     Obliczenia wytrzymałościowe. 
PN-92/M-34503 Gazociągi i instancje gazownicze. Próby rurociągów. 
ZN-G-96/3150 Gazociągi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania. 
ZN-G-3001/01   Gazociągi.   Oznakowanie   trasy   gazociągu.   Wymagania ogólne. 
ZN-G3002/01 Gazociągi. Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania. 
ZN-G-3003/01 Gazociągi. Słupki oznacznikowe i oznaczeniowo pomiarowe. 
ZN-G-3004/01 Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania. 
ZN-G-3150/96 Gazociągi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania. 
ZN-G-4141/99  Sieci  gazowe.   Stacje  gazowe  wysokiego  i   średniego 
ciśnienia. Standaryzacja. 
PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badań. 



PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. 

PN-89/H02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-98/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
 

 

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


