
SPECYFIKACJA     TECHNICZNA      -      instalacje     sanitarne

1. WSTĘP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru WEWNĘTRZNEJ instalacji gazowej dla przebudowy systemu ogrzewania 
remontowanych krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie, 02-973 Warszawa ul.
Maślaków 1, działka nr 4/3  J.e. 146513-8 Ursynów  O.e. 146513-8.1210

Specyfikacja dotycząca przyłączy i instalacji sanitarnych stanowi fragment specyfikacji dotyczącej 
całości projektowanej inwestycji. 

Roboty objęte specyfikacją zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) posiadają kod :

Instalacje     sanitarne     wewnętrzne
Grupa robót objęta specyfikacją  : 45300000-0
Klasa robót : 45330000-9
Kategorie robót inst. gazowa: 45331000-6

Typy urządzeń podane zostały w specyfikacji przykładowo dla zobrazowania wymagań 
stawianych danym urządzeniom. 
Wykonawca zobowiązany jest zastosować urządzenia o przedstawionych parametrach 
technicznych i standardzie wykonania nie gorszym od urządzeń przedstawionych.
W razie niezgodności zapisów w ST z zapisami w opisie technicznym do projektu lub rysunkami do 
projektu odnośnie typu i standardu zastosowanych materiałów oraz sposobu wykonania, wykonawca 
ma obowiązek poinformować o tym Inspektora Nadzoru i uzyskać wyjaśnienie od Projektanta.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia przez oferentów wyceny robót objętych 
projektem.
Każdy z oferentów zobowiązany jest do zapoznania się z projektem technicznym, oraz 
z przedmiarem robót.

Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących instalacji:

- instalacja gazowa wewnętrzna z gazowymi nagrzewnicami powietrza

2. MATERIAŁY

Pochodzenie materiałów 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodności wydane przez producenta.
Preferować należy surowce i produkty krajowe.
Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i przydatność do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli rysunki lub opis techniczny przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 
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użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
Wymagania w zakresie właściwości materiałów
Nagrzewnice

Projektuje się zastosowanie ośmiu identycznych nagrzewnic w obiekcie: 
- moc grzewcza: 15,6-43,3kW
- zużycie gazu propan-butan: 1,16-3,5 kg/h
- ciśnienie zasilania gazem propan-butan: 37 mbar
- przepływ powietrza: 2340-4000 m3/h
- temperatura pracy: 0-35°C
- moc elektryczna 450W / 230V
- masa: 66 kg

Nagrzewnice gazowe, kondensacyjne, modulowane z zamkniętą komorą spalania.
Standardowo nagrzewnice wyposażone są w termostat z programatorem oraz sygnalizacją stanów 
pracy urządzenia.

WYMIENNIK CIEPŁA
Wymiennik ciepła wykonany jest z aluminium, dzięki czemu uzyskano większą przewodność w 
stosunku do popularnych stalowych rozwiązań. Podwójne ożebrowanie oraz unikatowa konstrukcja 
umożliwia uzyskanie efektu podłogowego tj. mniejsze rozwarstwienie temperaturowe w ogrzewanym 
pomieszczeniu.

ZAMKNIĘTA KOMORA SPALANIA
Wykonanie ze stali nierdzewnej oraz brak połączeń spawanych i łączenie wymienników z komorą 
spalania za pomocą specjalnych obejm gwarantuje pełną szczelność i wysoką niezawodność.

MODULOWANY PALNIK NADMUCHOWY
Wykonanie ze stali nierdzewnej oraz brak połączeń spawanych wykluczają zmiany w strukturze 
materiału. Modulacja mocy palnika oraz technika kondensacyjna umożliwia osiągnięcie wysokiej 
sprawności urządzenia – nawet do 105,7% oraz zredukowaną emisję cząstek NOx.

MODULOWANY WENTYLATOR NAWIEWNY
Modulowany, osiowy wentylator nawiewny zapewnia nawiew podgrzanego powietrza do 
pomieszczenia oraz automatyczną regulację dostarczanej mocy grzewczej urządzenia.

Nagrzewnice należy zainstalować na obrotowej konsoli dolnej dostarczanej na zamówienie przez 
producenta. Umożliwia ona montaż urządzenia na ścianie oraz poziomą regulację kąta względem 
płaszczyzny ściany.

Każdą nagrzewnicę należy podłączyć do układu kominowego. Zaprojektowano systemowy pakiet 
kominowy dla urządzeń serii G, F1, F1 C, B15 firmy Robur. Pozwala on na pracę niezależną od 
pomieszczenia – układ koncentryczny o średnicy Ø125 / Ø80 z przejściem pionowym przez dach.
W skład układu wchodzą: 
- miska z odpływem kondensatu - spaliny
- trójnik 87° - spaliny
- trójnik koncentryczny łączący wraz z kolanem 90°
- rura koncentryczna o długości 500 mm wraz zakończeniem pionowym
- kolano 90° - pobór powietrza.

Nagrzewnicę należy połączyć z pakietem za pomocą przewodów elastycznych.
Dla doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzenia spalin należy zastosować dwa 
niezależne przewody elastyczne Ø80mm, łącząc króćce nagrzewnicy z króćcami pakietu 
kominowego.
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Należy zastosować przewody elastyczne przystosowane do pracy w nadciśnieniu, ze skroplinami, z 
kotłami kondensacyjnymi. Wymagania te spełniają np. przewody firmy MK Żary, typ MK Flex x2.
Przewody elastyczne należy prowadzić ze spadkiem do nagrzewnicy, umożliwiając odprowadzenie 
kondensatu.

Rurociągi gazowe
Instalację projektuje się wykonać z rur stalowych czarnych spawanych na odcinku przed 
gazomierzem i od gazomierza do wejścia do budynku (na elewacji). Wewnątrz budynku instalację 
można wykonać z rur stalowych spawanych lub miedzianych zaciskanych lub lutowanych. Należy 
stosować rury miedziane z miedzi odtlenionej fosforem o zawartości większej lub równej 99,9% 
czystej miedzi.
Rury miedziane powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Górnictwa Naftowego i
Gazownictwa w Krakowie (IGNiG). Do łączenia rur miedzianych, oraz do zmiany kierunku należy 
stosować łączniki z miedzi lub brązu. W instalacji gazowej należy stosować łączniki wykonane 
fabrycznie; posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w instalacjach gazowych. 
Przy lutowaniu instalacji gazowych należy stosować luty twarde o temperaturze spływania powyżej 
650oC.

Rurociągi  z których wykonana zostanie instalacja gazowa oraz zastosowane urządzenia  spełniać  
muszą wymogi niżej  wymienionych norm:
1. PN-EN 10305-3:2011 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. 

Część 3: Rury ze szwem kalibrowane na zimno
2 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
3. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu
4. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
5. PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
6. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.

Wszystkie zastosowane urządzenia gazowe muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie.

Rurociągi skroplinowe
Instalację wykonać z rur Ø50PP zgrzewanych.

Instalacja alarmowa
W instalacji gazowej kortów projektuje się zastosowanie aktywnego systemu bezpieczeństwa 
instalacji gazowej składającego się z:
a - moduł alarmowego Gazex MD-8.B - 1 szt
b - detektor gazu DG-15/N - 8 szt - montaż przy każdej nagrzewnicy
c - syrena alarmowa wewnątrz budynku Gazex SL-32 - 2 szt
d - syrena alarmowa na zewnątrz budynku Gazex SL-21 - 2 szt
e - głowica samozamykający na instalacji gazowej, typ MAG-3, DN50 - 1 szt w szafkach na elewacji.

Zawiesia
Mocowanie przewodów na zawiesiach systemowych (ocynkowanych). Obejmy z wkładkami 
izolująco-tłumiącymi nie przenoszącymi drgań. Zaprojektowano obejmy MPN-RC ocynkowane z 
gumą izolacyjną HILTI , lub stalowa z wkładkami gumowymi Erico w serii Caddy.

Instalacja gazowa ma być zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana na kolor ścian.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST 
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu 
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będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostanie 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

Instalacje rurowe z rur stalowych czarnych prefabrykować należy przy pomocy sprzętu ręcznego 
Montaż rur wykonywać za pomocą narzędzi ręcznych.

Przewiduje się zastosowanie giętarki do rur ręcznej lub mechanicznej

Rury stalowe należy łączyć przez spawanie  za pomocą spawarek gazowych i elektrycznych.

Cięcia rur można dokonać za pomocą piłą ręczną o drobnych zębach, ręczną obcinarką do rur lub 
pilarką elektryczną. Niedozwolone jest cięcie piłami lub tarczami tnącymi oraz cięcie palnikami. 

4. TRANSPORT
Rury stalowe i miedziane
Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m. Wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe ni 
1m.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku 
nie powinna przekraczać 1m.
Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części
środków transportu jak śruby łańcuchy itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni
samochodu.
Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmiana położenia. Platforma samochodu
powinna być ustawiona w poziomie.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 
o więcej ni 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać.

Elementy instalacji alarmowej należy transportować w oryginalnych opakowaniach.

Urządzenia instalacyjne jak armatura i zawór elektromagnetyczny transportować należy w 
fabrycznych opakowaniach.

5.  WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT
         
Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca.

Prace związane z wykonaniem i odbiorem wewnętrznych instalacji gazowej objętych projektem 
realizować należy zgodnie z :

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych tom II
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział 7.

Prowadzenie przewodów instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji stanowiących 
wyposażenie budynku należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. 
Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać 
wykonywanie prac konserwatorskich.
Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane co najmniej 0,1 m powyżej przewodów 
elektrycznych.
Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi (np. c.o.) powinny 
być od nich oddalone co najmniej o 20 mm.

Do kuchenki gazowej instalacja gazowa doprowadzona będzie pod sufitem piwnicy i garażu.
Instalacja z rur stalowych przechodząca przez garaż łączona musi być za pomocą spawania.
Instalacja doprowadzająca gaz do kotłowni prowadzona jest również pod sufitem piwnicy.
W obrębie kotłowni średnicę instalacji należy zwiększyć w celu zapewnienia odpowiedniej 
pojemności instalacji gwarantującej płynną pracę palnika w kotle grzewczym.

Przed  kotłem gazowym, oraz przed kuchenką gazową zainstalować należy odcinający kurek gazowy
ćwierć obrotowy.

Przejścia instalacji gazowej przez ściany  wykonać należy w rurach ochronnych. Przejście pomiędzy 
rurą przewodową a rurą ochronną należy wypełnić odpowiednim szczeliwem 
( np. kitem elastycznym), nie agresywnym w stosunku do stali.
Przewody gazowe prowadzić po tynku i zamocować za pomocą obejm ze stali z przekładkami 
gumowymi.

Rurociągi stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbami ftalowymi na kolor ścian.
W obrębie kotłowni i garażu przewody pomalować na kolor żółty.

Po wykonaniu, a przed malowaniem, instalację gazową poddać próbie szczelności zgodnie z 
Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych  tom II.

Ciśnienie głównej próby szczelności powinno wynosić 50 kPa.

Przed próbą szczelności należy instalację gazową przedmuchać sprężonym powietrzem.
Po pozytywnym wyniku z przeprowadzonej głównej próby szczelności, wykonuje się próbę 
szczelności II-go rodzaju w obecności dostawcy gazu.
Ciśnienie próby szczelności II rodzaju powinno wynosić 150% maksymalnego ciśnienia roboczego 
przed urządzeniami gazowymi.
Próbę szczelności wykonać należy w obecności przedstawiciela dostawcy gazu.
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6. Wymagania w zakresie oceny prawidłowości wykonania robót

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem realizować 
należy zgodnie z :

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych tom II
 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania  COBRI 

INSTAL  01. 2003 r.

Po zakończeniu montażu instalację należy poddać  próbie szczelności jw.

Instalację należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie próbne równe 50 kPa.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są :
m3 - dla robót ziemnych
m - dla instalacji rurowych
sztuki - dla elementów instalacji takich jak zawory, urządzenia, wyposażenie instalacji
kpl - dla wyposażenia tzw. montażu białego
kpl - dla prób działania, uruchomień
m2 - dla przewodów wentylacyjnych, izolacji, obudowy p.poż.

Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości elementów podane są w „PRZEDMIARZE ROBÓT” , który
stanowi odrębne opracowanie.

8. Odbiór robót

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty :
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 
wykonywania robót
dziennik budowy
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu  oraz zgodności z wymaganiami 
określonymi w pkt.  4. branżowych S.T.
Odbiór częściowy dotyczy robót zanikających.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące materiały :
dokumenty jak przy odbiorze częściowym
protokóły wszystkich odbiorów częściowych
protokół wszystkich prób i badań wykonanych zgodnie z pkt. 5. branżowych S.T.
świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić :
zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek
aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
protokóły z przeprowadzonych prób i badań

9. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem , a 
wyłonionym w trakcie przetargu wykonawcą.

STWiORB - Instalacje sanitarne wewnętrzne - instalacja gazowa 6/7



10. Dokumenty odniesienia

Podstawą do wykonania robót są następujące dokumenty :
1. projekt pod nazwą :
PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Przebudowa systemu ogrzewania remontowanych krytych kortów tenisowych w Parku 
Kultury w Powsinie, 02-973 Warszawa ul. Maślaków 1, działka nr 4/3  J.e. 146513-8 Ursynów  
O.e. 146513-8.1210

2. specyfikacja techniczna   
3. normy i warunki techniczne :

1. PN-EN 10305-3:2011 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. 
Część 3: Rury ze szwem kalibrowane na zimno

2 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
3. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu
4. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
5. PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
6. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.

Całość projektowanych instalacji wykonać z zachowaniem wymagań zawartych w : 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych tom II - instalacje 

sanitarne i przemysłowe" 1988

UWAGA KOŃCOWA

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych 
instalacji sanitarnych .
W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji i 
przyłączy sanitarnych, oraz z przedmiarem robót na projektowane instalacje sanitarne.

Opole kwiecień 2017 r.

         mgr inż. Marcin Świątkiewicz
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