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1 Część ogólna : 
 
1. 1. Nazwa zamówienia przez zamawiającego. 

       Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku kuchni szpitalnej na 

terenie Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w 

Poznaniu przy ul. Szpitalnej 27/33. 

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją. 

       Przedmiotem robót jest rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej 

umożliwiającej podłączenie nowych urządzeń gazowych jak piec gazowy do 

gotowania na parze , ora kuchenka gazowa 4 palnikowa w  pomieszczeniu zaplecza 

baru. 

Zakres robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- demontaż istniejącej instalacji gazowej, rurowej 

- montaż nowej instalacji gazowej , rurowej, 

- montaż gazowego pieca do gotowania na parze wraz z systemem odprowadzenia 

  spalin. 

- montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej, 

- podłączenie istniejących urządzeń gazowych,  

- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji rurowej, 

- odpowietrzenie i rozruch instalacji 

- roboty wykończeniowe. 

1.3. Wyszczególnienie prac towarzyszących. 

      Do prac towarzyszących zalicza się wykonanie prób szczelności instalacji i 

spisanie protokołu z tej próby, wykonanie opinii kominiarskiej powykonawczej dla 

nowego systemu odprowadzenia spalin z pieca gazowego do gotowania na parze. 

Wykonanie dokumentacji dla prac gazo-niebezpiecznych w uzgodnieniu z rejonem 

dostawcy gazu. 

1.4. Informacja o terenie budowy. 

       Prace odbywać się będą w istniejącym budynku kuchni szpitalnej na terenie 

kompleksu Szpitala klinicznego przy ul. Szpitalnej 27/33 w Poznaniu. 

Obiekt ten jest w ruchu ciągłym. 
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 1.5. Nazwa i kody.  

       Podział wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 

PRACE PODSTAWOWE   CPV 45331000-6 

- grupa robót - roboty instalacyjne w budynkach 

- klasa robót - roboty instalacyjne gazowe 

- kategoria robót - instalowanie urządzeń gazowych, rurociągow stalowych 

spawanych. 

1.6. Określenia podstawowe. 

 - przewody gazowe - rury stalowe czarne bez szwu prowadzące gaz ziemny do 

urządzeń azowych. 

- urządzenia gazowe -  kuchenki gazowe 4 palnikowe, kuchnie gastronomiczne, 

piec gazowy do gotowania na parze. 

- zawory kulowe - zawór odcinający kulowy do gazu. 

- podejścia gazowe - odcinki instalacji rurowej przyłączeniowy do przybory 

gazowego. 

- system odprowadzenia spalin - okap i przewody z blachy stalowej kwasoodpornej 

prowadzący spaliny gazu na zewnątrz budynku. 

 

2. Wymagania dotyczące stosowanych wyrobów. 

 Wszystkie stosowane materiały i wyroby powinny posiadać niezbędne 

deklaracje, atesty, aprobaty itp. dopuszczające je do stosowania w 

budownictwie.    

 Przewody gazowe - stalowe czarne bez szwu Dn 20 - 50 mm 

 Przewody spalinowe – ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o średnicy zgodnie 

z instrukcją producenta. 

  Zawory gazowe - kulowe do instalacji gazowych z rączką 

   Szczelność połączeń urządzeń i elementów instalacji z przewodami 

gazowymi  powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

 Urządzenia i elementy instalacji powinny być zamontowane zgodnie z 

instrukcją producenta. 

 Składowanie materiałów 

Przewody stalowe, kształtki, zawory przechowywać w zamkniętych 

pomieszczeniach, oświetlonych, suchych. Składować na płaskim, równym, 

utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed gromadzeniem wód opadowych 
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 oraz przed działaniem słońca i deszczu. Poszczególne elementy należy 

składować układając je wg poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 

sposób umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 

sztuk elementów. 

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn . 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się 

możliwością korzystania z właściwego sprzętu budowlanego umożliwiającego 

prawidłowe wykonanie. Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i 

dostosowany do technologii wykonania, warunków wykonywania robót oraz 

racjonalnego wykorzystania na budowie. Wykonawca powinien przed 

przystąpieniem do robót uzgodnić sprzęt z inspektorem nadzoru. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 

transportu jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 

materiałów.  

 

 

5. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

lub kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami 

specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru, a także zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją 

- Montaż przewodów gazowych : 

Nową instalację wykonać od istniejącego punktu pomiarowego. Przewody prowadzić 

po wierzchu ścian pomieszczeń na poziomie piwnic mocując je obejmami 

dystansowymi stalowymi utrzymującymi rury w odległości ok. 2 cm od tynków. 

Przewody należy układać w odległościach od istniejących instalacji i tak:   

- 15 cm nad przewodami wodociągowymi  

- 10 cm pod przewodami grzewczymi 

- 20 cm nad przewodami energetycznymi 

- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących 

Od głównych rozprowadzeń projektuje się wykonać podejścia do urządzeń 
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 na parterze w tulejach stalowych przejściowych przez stropy. Urządzenia 

gazowe łączyć z instalacją rurową poprzez śrubunki umożliwiające rozłączenie 

instalacji z urządzeniami. 

 

  

6. Kontrola, badania i odbiór  wyrobów i robót budowlanych 

Na poszczególnych etapach podlegających sprawdzeniu: 

- prawidłowości prowadzenia przewodów, 

- szczelności wykonywanych połączeń, 

- zabezpieczenie ogniochronne przejść przez stropy, ściany i w pobliżu 

elementów konstrukcji dachu, 

- szczelności obróbek dekarskich, 

prace prowadzić pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawniania, 

z zachowaniem zasad BHP, ze szczególnych uwzględnieniem prac na 

wysokości i przy czynnych instalacjach elektrycznych. Ponadto sprawdzeniu 

podlega zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Przedmiar robót będzie określać zakres robót wykonywanych zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót. 

Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w 

ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót. 

 

8. Odbiór robót budowlanych 

Odbiory robót powinny być przeprowadzane komisyjnie. Do odbioru 

powinna zostać powołana komisja w składzie: 

a) Przedstawiciel Inwestora  

b) Przedstawiciel Wykonawcy  

c) Przedstawiciel Nadzoru  

d) Przedstawiciel Użytkownika  

Po zakończeniu odbioru należy sporządzić protokół odbioru technicznego – 

częściowego.   
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9. Rozliczenia robót.  

Rozliczania robót dokonuje wykonawca robót. 

 

10. Dokumenty odniesienia. 

a) Polskie Normy w zakresie robót objętych niniejszą specyfikacją. 

b) Aprobaty techniczne zastosowanych urządzeń i materiałów. 

c) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Gazowych COBRTI 

Instal. 

d) Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. 2003.207.2016 z późniejszymi zmianami.. 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie DZ. U. Z 2002r. Nr 75 

poz. 690 z późniejszymi zmianami. 

f) Informacje techniczne producentów urządzeń. 

 

 


