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DO PROJEKTU 

BBUUDDOOWWAA  CCEENNTTRRUUMM  OOPPIIEEKKUUŃŃCCZZOO--MMIIEESSZZKKAALLNNEEGGOO  WW  
WWAALLCCAACCHH  

   

   Inwestor:   

GMINA WALCE 
UL. MICKIEWICZA 18 , 47-344 WALCE 

   

Lokalizacja:   

47-344 WALCE, UL. ZAMKOWA 
działka nr 3222  k.m. 9 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: WALCE 160504_2 
OBRĘB: WALCE -0008 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  XI  
  

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, realizowanych w ramach 
BBUUDDOOWWAA  GGMMIINNNNEEGGOO  CCEENNTTRRUUMM  OOPPIIEEKKUUŃŃCCZZOO--MMIIEESSZZKKAALLNNEEGGOO  
WW  WWAALLCCAACCHH 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja stanowi podstawę do zaprojektowania, wykonania i odbioru robót 
związanych z instalacją wewnętrznej instalacji gazu. 
 
1.3 Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i definicjami w nich podanymi. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania  . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych. 
Tom II Instalacje Sanitarne i przemysłowe. 
Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały i urządzenia , dla których PN-EN i 
BN przewidują posiadanie zaświadczenia lub atestu , powinny być zaopatrzone 
przez producenta w taki dokument. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 
2.2. Stosowane materiały. 
2.2.1. Materiały stosowane do wykonania instalacji gazu wewnętrznej wg. 
dokumentacji technicznej . 
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Zbiornikowa inst.gazowa. 
-rury PE -32 HD 80 SDR11 (p. 11 Szczegółowa specyfikacja materiałowa.) 
-taśma Ŝółta z metalizowaną wstęgą szer.20 cm (p. 11 Szczegółowa specyfikacja 
materiałowa.) 
-rura stal w izol PE dn 25 (p. 11 Szczegółowa specyfikacja materiałowa.) 
-przejście PE32/stal25 (p. 11 Szczegółowa specyfikacja materiałowa.) 
-kolana hamburskie dn 25 <45° (p. 11 Szczegółowa sp ecyfikacja materiałowa.) 
-kolana hamburskie dn 25 <90°(p. 11 Szczegółowa spe cyfikacja materiałowa.) 
-szafka gazowa 600*560*250 (p. 11 Szczegółowa specyfikacja materiałowa.) 
-reduktor II stopnia o przepustowości 10kg/h (p. 11 Szczegółowa specyfikacja 
materiałowa.) 
-kurek gazowy dn 25 kulowy (p. 11 Szczegółowa specyfikacja materiałowa.) 
-taśma izolacyjna Polykon(czarna i zółta) (p. 11 Szczegółowa specyfikacja 
materiałowa.) 
-zbiornik na gaz płynny V = 4850 L (p. 11 Szczegółowa specyfikacja materiałowa.) 
-armatura gazowa zamontowana w kołnierzu ochronnym na 
zbiorniku(wg.zestawienia producenta) (p. 11 Szczegółowa specyfikacja 
materiałowa.) 
- kurek kulisty dn 25 (p. 11 Szczegółowa specyfikacja materiałowa.) 
- filtr siatkowy dn25 (p. 11 Szczegółowa specyfikacja materiałowa.) 
- manometr (p. 11 Szczegółowa specyfikacja materiałowa.) 
- rury stalowe czarne bez szwu w/g PN-94/H-74221, o poł. spawanych dn25 (p. 11 
2 Szczegółowa specyfikacja materiałowa.) 
Materiały zawarte w zestawieniu i kartach katalog. są materiałami przykładowymi 
zastosowanymi w obliczeniach moŜna je zamienić na inne o równowaŜnych 
parametrach 
technicznych i jakościowych . 
 
2.3. Składowanie materiałów. 
Materiały naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych suchych 
przewietrzanych przystosowanych do tego celu. 
Rury, złączki, armaturę i izolację naleŜy zabezpieczyć przed zabrudzeniem 
(szczególnie ich wewnętrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wpływem 
czynników atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie 
w/w elementów w czystym i suchym pomieszczeniu, względnie szczelne 
opakowanie w folię (np. termokurczliwą - w miejscu produkcji). 
Elementy z blachy naleŜy przechowywać w sposób zapobiegający ich odkształceniu, 
a elementy z tworzyw sztucznych - zapobiegający przerwaniu ciągłości materiału 
(np. pod wpływem nadmiernego obciąŜenia). Elementy malowane naleŜy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem powłoki. 
Podpory, zawiesia , elementy mocujące naleŜy przechowywać w zamkniętych 
pudłach kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilości, w suchym pomieszczeniu. 
Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być zabezpieczone przed 
niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych (w szczególności dotyczy to 
materiałów chłonących wilgoć - np.wełny mineralnej), z zachowaniem wytycznych 
producentów. 
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Farby i kleje muszą być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach, w 
warunkach określonych przez producentów (konieczne jest unikanie ujemnych 
temperatur). 
Wszystkie urządzenia powinny być przechowywane z zachowaniem warunków 
określonych przez producentów w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. NaleŜy je 
zabezpieczyć przed wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych oraz 
zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi, a takŜe przed ingerencją osób 
niepowołanych. 
Zbiornik na gaz płynny V = 4850 L przechowywać na terenie utwardzonym i 
zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych z zachowaniem warunków 
określonych przez producentów w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „ Wymagania ogólne” 
 
3.2. Stosowany sprz ęt 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości i 
wytrzymałości oraz powinien posiadać wymagane parametry techniczne, powinien 
być stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Stosowane elektronarzędzia moŜna 
uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i właściwego 
działania. NaleŜy je 
zabezpieczyć przed moŜliwością uŜycia przez osoby niepowołane. 
 
4.0 Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Transport materiałów na plac budowy. 
Środki i urządzenia do transportu powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu wykorzystywanych materiałów. Urządzenia powinny być transportowane 
w oryginalnych opakowaniach producenta zgodnie z wytycznymi producenta. 
Podczas załadunku i rozładunku 
naleŜy zachować szczególną ostroŜność aby urządzenia nie uległy uszkodzeniu. 
- transport rur na samochodach o odpowiedniej długości. 
- kształtki i armaturę naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach 
- elementy wyposaŜenia powinny być przewoŜone krytymi samochodami 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „wymaganiach ogólnych” 
MontaŜ przewodów, armatury, urządzeń, wykonać zgodnie z Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe, Polskimi Normami oraz poniŜszymi zasadami i zasadami 
wymaganymi przez producentów uŜytych materiałów. 
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5.2. Monta Ŝ przewodów 
5.2.1Rurociagi z rur stalowych 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał 
powinien być jednorodny, bez wŜerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć 
ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 
Wymiary przewodów, szczelność przewodów, połączenia przewodów powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 10208-1, 2 :2011. 
Rurociągi stalowe czarne bez szwu w/g PN- EN 10208-1, 2 :2011, o połączeniach 
spawanych. Przewody mocować przy pomocy obejm z wkładkami gumowymi do 
stropu lub ścian. 
Przewody prowadzone po wierzchu ścian w odległości 2 cm od tynku zachowując 
normatywne odległości od innych przewodów i urządzeń, zgodnie z trasami 
wcześniej 
przygotowanymi. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w 
dokumentacji po wykonawczej. 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną naleŜy stosować tuleje ochronne. 
W tulei ochronnej nie moŜe znajdować się Ŝadne połączenie rury. Przestrzeń między 
rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem niepalnym 
trwale plastycznym. 
5.2.2.Rury przewodowe do wykonania zewnętrznej instalacji stosuje się następujące 
materiały: 
- rury ciśnieniowe z polietylenu twardego PE -32 HD 80 SDR11 PN-EN 1555-1,2,3,4: 
2004 
Przewody układać na głębokości min 80cm na podsypce piaskowej min 5cm oraz 
zasypać piaskiem na wysokość 30 cm ponad wierzch rury i ułoŜyć taśmę 
ostrzegawczą koloru Ŝółtego z metalizowaną wstęgą umoŜliwiającą elektroniczne 
wykrywanie trasy gazociągu i wprowadzić ją do szafki kurka głównego.Na przyłączu 
w odległości 1.50m wykonać 
przejścia PE/stal od zbiornika i budynku. 
Łączenie rur naleŜy wykonać z zastosowaniem kształtek elektrooporowych .Rury 
stalowe w izolacji PE łączyć prez spawanie.Miejsca połączeń spawanych zaizolować 
zestawem 
taśm POLYKON-PRIMER1027 (czarna wew i Ŝółta zew).Izolację wykonać na zakład 
50%. 
Przyłącze gazowe poddać naleŜy próbie szczelności przez okres 30 minut pod 
ciśnieniem 
-Przyłącze gazu p=0.4 MPa (4bar) 
-Instalacja wewnetrzna p=0.1MPa (1bar) po pozytywnym zakończeniu próby naleŜy 
sporządzić protokół .do próby zastosować manometry legazilowane o srednicy Ř 
160 i klasy dokładności 0.6 . 
 
Zakres końcowy manometru: dla przyłącza wynosi 0.4 lub 0.6 MPa dla inst. 
wewnetrznej 0.16 MPa 
5.2.3. Przejścia przewodów przez przegrody budynku naleŜy wykonać w otworach, 
których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych 
przewodów . 
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłoŜone wełną mineralną lub 
innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 
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5.2.4. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpoŜarowego 
powinny być wykonane w sposób nie obniŜający odporności ogniowej przegród w 
zabezpieczeniach ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przejścia 
ogniochronne) EI nie mniejsze niŜ ścian i stropów przez które przechodzą. 
5.2.5. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia 
odporność na korozję w miejscu zamontowania. 
5.2.6. Przewody stalowe z punktu czyścić do drugiego stopnia czystości, a następnie 
pomalować dwukrotnie farbą ftalową silikonową przeciwrdzewną. Malować zgodnie z 
instrukcją KOR-3A z zachowaniem warunków BHP. 
 
5.3. Armatura 
5.3.1. Zawory kulowe odcinające, przelotowe, kulowe, gwintowane p = 0,6MPa 
montowane na rurociągach według specyfikacji w projekcie branŜowym oraz w 
przedmiarze kosztorys. 
5.3.2 Filtry siatkowe z wkładem magnetycznym 
5.3.3. Manometry z kurkiem 3-drogowym 
5.3.4. Reduktory ciśnienia 
Pierwszy stopień redukcji obniŜa ciśnienie do 0.15 MPa zapewnia to reduktor o 
przepustowości 40 kg/h, zamontowany bezpośrednio na zbiorniku.Reduktor II 
stopienia o przepustowości 10 kg/h zamontowany w szafce gazowej redukuje do 
ciśnienia roboczego odbiornika gazowego 36 mbar. 
5.3.5. armatura gazowa zamontowana w kołnierzu ochronnym na zbiorniku(wg. 
zestawienia producenta) połączenia zaworów z instalacjami poprzez złączki 
gwintowane 
Wymagania dotyczące armatury. 
Armatura powinna być przechowywana w zamkniętych, ogrzewanych 
pomieszczeniach w opakowaniach fabrycznych. Przed zainstalowaniem armatury 
naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura powinna 
być zainstalowana tak, Ŝeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 
5.4. Urządzenia 
5.4.1. Szafka gazowa. 
Szafkę gazową zamontować na zewnętrznej ścianie budynku ,do którego naleŜy 
doprowadzić gaz. Projektuje sie szafkę wykonaną z Ŝywicy epoksydowej o 
wymiarach 600*560*250. Odległość szafki od ziemi , okien i drzwi 0.5m .W szafce 
zamontować główny kurek gazowy oraz reduktor II stopnia o przepustowości 10kg/h. 
5.4.2. Gazomierz mieszkaniowy G4 
Wymagania dotyczące urządzeń 
Urządzenia powinny być przechowywane w zamkniętych, ogrzewanych 
pomieszczeniach w opakowaniach fabrycznych. Przed ich zainstalowaniem naleŜy 
usunąć zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Po zainstalowaniu wykonać 
próbę szczelności instalacji. 
 
5.4.3. zbiornik na gaz płynny V = 3000 L 
Instalację zbiornikowa stanowi zespół urządzeń, słuŜących do magazynowania gazu 
płynnego oraz przesyłu do urządzeń. Instalacja zbiornika wyposaŜona jest we 
wszystkie niezbędne urządzenia do kontroli ciśnienia gazu, jego ilości, armaturę 
zabespieczająco - pomiarową , reduktory ciśnienia I i II stopnia , kurki gazowe . 
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Uwaga: Wszystkie stosowane materiały ,akcesoria i wyposąŜenia musza spełniać 
kryterium przeznaczenia do gazu i wymagania Polskich Norm. 
5.4.3.1. Lokalizacja zbiornika 
Instalacja zbiornikowa składa się z 1 zbiornika podziemnego o pojemności V=3000L. 
Zbiornik naleŜy zamontowa w gotowym wykopie na przygotowanej zagęszczonej 
podsypce piaskowej gr 200mm i obsypać piaskiem o min. grubość warstwy 200mm 
zagęszczając warstwami grubości max. 300mm. minimalne wymiary wykopu dla 
zbiornika V 3000 L 
długość L =5550mm , szerokość B=1650mm, wysokość H=1950mm. 
Przed całkowitym zasypaniem naleŜy wykonać instalację odgromową i ochronę 
przed elektrycznością statyczną polegającą na podłączeniu zbiornika z uziomem 
otokowym lub szpilkowym. 
Odległość bezpieczeństwa dla zbiornika o pojemności 3000 L wynosi 2.50 m Strefa 
zagroŜenia wybuchem dla zbiornika o pojemności 3000 L wynosi 1.50m. 
5.4.3.2. Charakterystyka techniczna zbiornika. 
-pojemności 3000 L 
-pojemność gazu 2100kg 
-max.objętość gazu po odparowaniu 1145m3 
-średnica zbiornika 1250mm 
-długość zbiornika 4405mm 
-wysokość 1800mm 
-masa pustego zbiornika 955kg 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.6 
 
6.2. Kontrola pomiary i badania 
Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca powinien sprawdzić wszystkie 
materiały do wykonywania robót. 
 
6.3. Czynno ści kontrolne etapowe 
6.3.1 Instalację naleŜy poddać badaniom na szczelność 
- badanie szczelności prowadzić w temperaturze powyŜej 0oC 
- przeprowadzić kontrolę całości instalacji i urządzeń zwracając szczególną uwagę 
na szczelność rur i połączeń z urządzeniami. 
 
6.4. Czynno ści kontrolne ko ńcowe 
- NaleŜy sprawdzić zgodność wykonania instalacji z dokumentacją oraz z 
ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy 
- zgodność z przepisami szczegółowymi i PN-EN 
- jakość wykonania instalacji 
- regulację wykonanej instalacji 
 
Przed oddaniem do uŜytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji i 
zademonstrować jej prawidłowe działanie oraz przedstawić pozytywne wyniki 
bakteriologicznego badania wody. 
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7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” 
jednostki obmiarowe: 
- jednostką obmiarową dla wykonanego i odebranego przewodu jest metr 
- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej szt. 
 
8. Odbiór robót na podstawie wymaga ń PN-EN 12599. 
8.1 Ogólne wymagania dotycz ące odbioru robót podano w „Wymagania 
ogólne” 
 
8.2 Sprawdzenie kompletno ści wykonywanych prac. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i 
warunkami technicznymi jeŜeli zostały odebrane przez inŜyniera, a wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne 
Odbiorowi częściowemu podlegają te elementy, które zostają zakryte ze względu na 
wymogi technologiczne i dalszego prowadzenia robót montaŜowych. KaŜdorazowo 
po przeprowadzeniu odbioru częściowego naleŜy spoŜądzić protokół i dokonać 
wpisów w dzienniku budowy. 
8.2.1.Celem sprawdzenia kompletności wykonywanych prac jest wykazanie, Ŝe w 
pełni wykonano wszystkie prace związane z montaŜem instalacji oraz stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami 
technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych naleŜy przeprowadzić następujące 
działania: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją 
projektową zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w 
zakresie właściwości i części zamiennych; 
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz 
zakresie zasadami technicznymi; 
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, 
czyszczenie i konserwację; 
d) Sprawdzenie czystości instalacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
 
8.2.2. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po 
spełnieniu następujących warunków: 
a)zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji 
b)dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. 
8.2.3.W czasie wykonywania prac montaŜowych naleŜy przestrzegać przepisów w 
zakresie BHP oraz instrukcji producentów materiałów i urządzeń uŜywanych w 
czasie montaŜu. 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas prac spawalniczych. 
W pomieszczeniach, w których prowadzone były prace spawalnicze naleŜy po ich 
zakończeniu prowadzić dyŜury przez co najmniej 4 godziny. 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne warunki płatności podano w „Wymagania ogólne „ 
Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: 
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- roboty pomocnicze i przygotowawcze 
- dostarczenie materiałów 
- montaŜ całej instalacji 
- wykonanie prób i regulacji instalacji 
7 Płatność za wykonane roboty naleŜy przyjmować zgodnie z oceną ilości i jakości 
wykonanych robót po przekazaniu atestów producentów wszystkich uŜytych 
materiałów i 
urządzeń. 
10. Przepisy zwi ązane 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z późniejszymi zmianami oraz Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych cz II – Instalacje przemysłowe i sanitarne 
oraz zgodnie z Polskimi Normami. 
10.1. Polskie normy 
- PN-EN 10208-1, 2 :2011 – Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury w 
klasie 
wymagań A 
- PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania 
paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne 
- PN-EN 12279:2004 Systemy dostawy gazu -- Instalacje redukcji ciśnienia gazu na 
przyłączach -- Wymagania funkcjonalne 
- PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu -- Procedury próby ciśnieniowej, 
uruchamiania 
i unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne 
- PN-EN 12405:2003 Gazomierze. Elektroniczne urządzenia do przeliczania 
objętości gazu 
- PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynków – 
Maksymalne 
ciśnienie robocze < lub = 5 bar -- Zalecenia funkcjonalne 
- PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa -- Kontrola okresowa 
- PN-M-40304-02:1979 WyposaŜenie aparatów gazowych uŜytku domowego, 
komunalnego 
i turystycznego -- Zawory iglicowe -- Wymagania i badania 
- PN-EN 331 - Kurki kulowe i kurki stoŜkowe stosowanych z zamkniętym dnem 
sterowane 
ręcznie przeznaczone do instalacji gazowych budynków 
- PN-EN 12405-1 Gazomierze -- Przeliczniki -- Część 1: Przeliczanie objętości 
10.2. Inne dokumenty. 
1. Instrukcje montaŜu dostarczone przez producentów i dostawców urządzeń. 
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano MontaŜowych tom II 
3. Szczegółowe specyfikacje materiałowe. 
 
11. Szczegółowa specyfikacja materiałowa. 
Zbiornikowa inst.gazowa. 
-rury PE -32 HD 80 SDR11 – 00.00 mb.- zgodnie z projektem budowlanym 
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-taśma Ŝółta z metalizowaną wstęgą szer.20 cm – 00.00 mb. .- zgodnie z projektem 
budowlanym 
-rura stal w izol PE dn 25 - 0.00 mb.- zgodnie z projektem budowlanym 
-przejście PE32/stal25 -  szt – zgodnie z projektem budowlanym 
-kolana hamburskie dn 25 <45° - szt.- zgodnie z pro jektem budowlanym 
-kolana hamburskie dn 25 <90° - szt.- zgodnie z pro jektem budowlanym 
-szafka gazowa 600*560*250 - szt.- zgodnie z projektem budowlanym 
-reduktor II stopnia o przepustowości 10kg/h -  szt. .- zgodnie z projektem 
budowlanym 
-kurek gazowy dn 25 kulowy -  szt. .- zgodnie z projektem budowlanym 
-taśma izolacyjna Polykon(czarna i zółta) Ŝółta - czarna - m2.- zgodnie z projektem 
budowlanym  
-zbiornik na gaz płynny V = 3000 L - 1 szt. 
-armatura gazowa zamontowana w kołnierzu ochronnym na 
zbiorniku(wg.zestawienia producenta) - 1 kpl. 
 
8 Wewnętrzna instalacja gazu .- zgodnie z projektem budowlanym  
 
- kurek kulisty dn 25 – szt. 
- filtr siatkowy dn25 – szt. 
- manometr - szt. 
- rury stalowe czarne bez szwu w/g PN-94/H-74221, o poł. spawanych dn25  
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