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A. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE 

A.1. OŚWIADCZENIE AUTORÓW OPRACOWANIA 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351) oświadczam, że projekt 
budowalny instalacji sanitarnych dla zadnia: 
 
Projekt wykonawczy w ramach dostosowania pomieszczeń kotłowni gazowej do obowiązujących wymagań prawnych w budynku 
Spółdzielczego Domu Mieszkalnego "Drzymałówka" w Wiśle  przy ul. Bukowej 21 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

Imię i nazwisko Nr uprawnień budowlanych Podpis Data 
INSTALACJE SANITARNE 

Projektował: mgr inż. Alicja PELC SLK/9242/PWBS/20  Kwiecień 2022 

Opracował: mgr inż. Tomasz TOTOŚ PDK/0208/POOS/18  Kwiecień 2022 
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A.2. KOPIE ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWYCH IZB SAMORZĄDOWYCH  
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B. PROJEKT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANIATRNYCH 

B.1. OPIS TECHNICZNY 

 
OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego instalacji gazowej dla inwestycji: „Projekt wykonawczy w ramach dostosowania pomieszczeń kotłowni 
gazowej do obowiązujących wymagań prawnych w budynku Spółdzielczego Domu Mieszkalnego "Drzymałówka" w Wiśle  przy 

ul. Bukowej 21. 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie inwestora z wytycznymi funkcjonalno – użytkowymi, 
 Podkłady architektoniczno - budowlane,  
 Uzgodnienia międzybranżowe, 
 Wizja lokalna, 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065), 
 Ekspertyza pożarowa dotycząca możliwości przystosowania kotłowni gazowej do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku 

mieszkalnym przy ul. Bukowej 21 w Wiśle, 
 Warunki techniczne przebudowy gazociągu i istniejących przyłączy średniego ciśnienia nr PSGZA.0166.PSGZA.160102051 
 Obowiązujące przepisy i normy budowlane i techniczne. 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejącej instalacji gazowej wraz z zaprojektowaniem systemu ASBIG dla 
istniejącej kotłowni gazowej w budynku Spółdzielczego Domu Mieszkalnego "Drzymałówka" przy ul. Bukowej 21 w Wiśle, celem jest 
dostosowanie pomieszczenia kotłowni do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa pożarowego.  

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje: 
– Przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej – przeniesienie istniejącego gazomierza na ścianę zewnętrzną budynku do projektowanej 

szafki gazowej, 
– Zaprojektowanie szafki gazowej z zaworem odcinającym klapowym systemu ASBIG, 
– Zaprojektowanie systemu ASBIG dla istniejącej kotłowni gazowej, 
– Zaprojektowanie zabezpieczenia przejść przeciwpożarowych przepustów instalacyjnych z pomieszczenia kotłowni 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

W przedmiotowym budynku funkcjonuje istniejąca kotłownia gazowa zlokalizowana na najniższej kondygnacji budynku. Kotłownia 
wyposażona jest w trzy kotły gazowe z otwartą komora spalania o mocy  60 kW, każdy. Do kotłowni doprowadzona jest instalacja gazowa, 
instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej. 

5. OPIS ROZWIAZAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Przebudowa istniejącej instalacji gazowej 

W związku z dostosowaniem istniejącej kotłowni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego zaprojektowano przeniesienie istniejącego 
gazomierza G16 z pomieszczenia licznika gazu A/K2/W/07 na zewnątrz budynku do projektowanej szafki gazowej o wymiarach 
900x900x300 mm. Nad szafką gazowa z gazomierzem zaprojektowano drugą szafkę o wymiarach 600x600x300 mm, w której zlokalizowany 
będzie klapowy zawór odcinający systemu ASBIG. Projektowane przewody instalacji gazowej wychodzące z szafki gazowej należy połączyć 
z istniejąca instalacją w pomieszczeniu licznika gazu w miejscu istniejących zaworów odcinających. 
Istniejącą instalację gazową w obrębie przenoszonego gazomierza wraz z armaturą przewiduje się do likwidacji.  
 
Projektowane odcinaki instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu (wg normy PN-EN 10208 „Rury stalowe dla 
mediów palnych”), łączonych za pomocą spawania. Przewody gazowe należy prowadzić po wierzchu ścian w odległości min. 2 cm od nich. 
Projektowane przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych 
(wsporników lub wieszaków). W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne z rur stalowych, przy 
czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona materiałem 
elastycznym nie powodującym korozji. Tuleje przechodzące przez ściany mają wystawać ok. 0,5 cm. Tuleja ochronna ma być na stałe 
osadzona w przegrodzie budowlanej. Instalację gazową z rur stalowych zabezpieczyć przed wpływem prądów błądzących i objąć systemem 
elektrycznych połączeń wyrównawczych. Wszystkie przybory gazowe łączyć na sztywno z instalacją przy pomocy kolan i złączek. 
Projektowane szafki gazowe wykonana są z materiałów trudno zapalnych oraz zapewniać będą łatwy dostęp do urządzeń i armatury 
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zamontowanej w ich wnętrzu. Całą szafkę należy dwukrotnie pomalować farbą podkładową a następnie farbą koloru żółtego. Wentylacja 
szafki będzie odbywać się za pomocą otworów wentylacyjnych, których powierzchnia będzie wynosić minimum 2% powierzchni przekroju 
poziomego obudowy. Otwory powinny znajdować się w górnej i dolnej części drzwi szafki gazowej. Szafka gazowa wyposażona jest w 
zamek zamykany na klucz „trójkątny”. Na szafce należy umieścić napisy ostrzegawcze: 
 

UWAGA GAZ! NIE ZBLIŻAĆ SIĘ Z OGNIEM! 
Państwowa Straż Pożarna tel. 998 

Pogotowie Gazowe tel. 992 
 
Po zmontowaniu instalacji gazowej należy poddać ją próbie szczelności. Próbę wykonać przed jej pomalowaniem. Jednym z podstawowych 
warunków przystąpienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawcę protokołów badania kanałów spalinowych i wentylacyjnych. 
Próbę szczelności (bez odbiorników) wykonać powietrzem o ciśnieniu 0,75 MPa. Pomiar spadku ciśnienia manometrem należy rozpocząć 
po upływie 15 – 30 min. od chwili napełnienia przewodów powietrzem. Instalację można uznać za szczelną, jeżeli w ciągu 30 min. nie 
zaobserwuje się spadku ciśnienia na manometrze. Pozytywny wynik próby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za wady ukryte. 
Jeśli wynik próby jest ujemny, wykonawca powinien odnaleźć miejsca nieszczelne używając do tego celu wody mydlanej. Wodę mydlaną 
rozprowadzić za pomocą pędzla. Nieszczelne elementy instalacji należy wymienić, względnie rozmontować, a przewody i złącza wykonać 
na nowo. Jeżeli trzykrotnie wykonana próba da wynik ujemny, instalację zdyskwalifikować i wykonać na nowo. Instalacja winna być 
wypełniona gazem w ciągu 6-ciu miesięcy od daty wykonania próby ciśnieniowej. W innym przypadku próbę należy wykonać na nowo. Po 
uzyskaniu pozytywnego wyniku prób ciśnieniowych rurociągi gazu należy zabezpieczyć antykorozyjnie, następnie pomalować farbą 
nawierzchniową koloru żółtego. 
 
Zasady wykonywania połączeń z rur stalowych dla gazociągów (MOP) ≤ 10 kPa.  
 
Technologia spawania:  
Łączenie rur i kształtek stalowych należy wykonać przez spawanie elektryczne. Złącza spawane powinny być wykonane zgodnie z 
kwalifikowanymi technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania określonymi w Polskich Normach. Łączenie 
odcinków rurowych oraz kształtek należy wykonywać zgodnie z wymogami normy PN-EN 12732:2004. Roboty spawalnicze powinny być 
wykonywane przez spawaczy z odpowiednimi uprawnieniami. Spawacze powinni posiadać uprawnienia wg. normy PN EN 287-1, nadane 
przez uznane instytucje kwalifikujące. 
Przed przystąpieniem do prac spawalniczych należy sprawdzić stan krawędzi łączonych rur. Miejsce spawania powinno być dokładnie 
oczyszczone z rdzy i brudu a następnie starannie osuszone. Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić współosiowość rur. Następnie 
spawacz wykonuje spoiny granowe (wewnętrzne), wypełniające oraz licowe (zewnętrzne). Złącze wykonane poprawnie powinno mieć 
gładką, lekko wypukłą powierzchnię bez widocznych wad. Powierzchniowe wady (karby), mogą być usunięte przez szlifowanie. 
Materiały stosowane do łączenia rur stalowych powinny zapewnić wytrzymałość połączeń równą wytrzymałości materiałów podstawowych. 
Dobór materiałów dodatkowych do spawania powinien odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy 3 normy PN-EN 12732:32004. 
Wszystkie materiały dodatkowe do spawania, użyte do budowy gazociągu muszą posiadać świadectwo odbioru wg PN-EN 10204. 
 
Kontrola złączy spawanych:  
Kontrola złączy spawanych powinna być stwierdzona przez nadzór Wykonawcy i nadzór Inwestora na miejscu spawania w oparciu o badania 
nieniszczące i próbę ciśnieniową wytrzymałości i/lub szczelności. Kontrola obejmuje sprawdzenie: 
– Przed spawaniem 
– Podczas spawania 
– Badania końcowe po spawaniu 
 
Wizualne sprawdzenie spoin jest w 100% podstawowym i obowiązkowym badaniem dla wszystkich gazociągów i urządzeń gazowniczych. 
 
Ochrona przed prądami błądzącymi. 
Instalacja gazowa wykonana z rur stalowych winna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących oraz objęta systemem 
elektrycznych połączeń wyrównawczych. Uziomy należy łączyć z uziemieniem innych urządzeń elektroenergetycznych bezpośrednio. 
 
Sprawdzenie i odbiór instalacji  
Instalacja gazowa przed oddaniem do użytku podlega protokolarnemu sprawdzeniu przez wykonawcę. Sprawdzenie – odbiór polega na: 
– kontroli zgodności wykonania z zatwierdzonym projektem, 
– kontroli jakości wykonania, 
– kontroli szczelności przewodów, 
– kontroli drożności instalacji. 
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5.2. Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej 

W związku z dostosowaniem istniejącej kotłowni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego oraz wg obowiązujących przepisów przy 
urządzeniach gazowych o mocy powyżej 60 kW zaprojektowano Aktywny System Bezpieczeństwa instalacji Gazowej (ASBIG) 
powodującego samoczynne odcięcie dopływu gazu do instalacji za pomocą zaworu elektromagnetycznego. W skład systemu wchodzą: 
– Dwa detektory DEX/A na gaz metan (GZ50), które należy zamontować w kotłowni 10cm pod stropem w pobliżu kotłów gazowych, 
– Zawór elektromagnetyczny MAG-3 klapowy z głowicą, który należy zamontować w skrzynce gazowej na zewnątrz budynku. Przy 

wzroście stężenia gazu w obszarze lokalizacji detektora następuje natychmiastowe odcięcie dopływu gazu do budynku przez głowicę. 
Ponowne odblokowanie zaworu możliwe jest jedynie ręcznie po usunięciu awarii instalacji, 

– Moduł alarmowy MD-2Z, który zasila i steruje pracą detektorów, generuje impulsy zamykające głowicę zaworu, odcina dopływ prądu 
do strefy zagrożonej, załącza sygnalizatory optyczno-akustyczne, informuje o miejscu awarii.  

– Sygnalizator SL-32 umieszczony będzie nad drzwiami do kotłowni wewnątrz budynku.  
– Sygnalizator SL-21 umieszczony będzie nad drzwiami do kotłowni na zewnątrz budynku.  
 
Przewody elektryczne i impulsowe prowadzić natynkowo trasa wg części rysunkowej. Przewody układać w listwach kablowych PCV 
wyposażonych w przegrodę separacyjną. Oddzielić instalację o napięciu 230V~ i wyższym od instalacji niskonapięciowej. Przy przejściach 
przez ściany i stropy przewody osłaniać rurą sztywną o średnicy wewnętrznej min.1,5 krotnej średnicy przewodu. Miejsca przejścia 
oprzewodowania przez elementy budynku uszczelnić tak, aby stopień odporności ogniowej był taki jak przed tą penetracją. Przedłużenie 
fabrycznie montowanych przewodów w urządzeniach wykonać systemowymi materiałami producenta lub w puszkach rozgałęźnych o 
stopniu ochrony min. IP 56 montowanymi w odległości min.1,0m od instalacji gazu i min.0,5m od sufitu. 

5.3. Wytyczne montażowe instalacji gazowej 

Znakowanie rurociągów 

Wszystkie rurociągi po próbach ciśnieniowych należy oznaczyć kolorami zgodnie z normą PN–70/N-01270. Kierunki przepływu czynnika 
zaznaczyć strzałkami w miejscach widocznych (rurociągi niezakryte). 

Mocowanie przewodów 

Projektowane przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych 
(wsporników lub wieszaków). Wsporniki instalacji powinny być wykonane z materiałów trwałych nie deformujących się pod wpływem ciepła. 
Wsporniki powinny być umocowane bezpośrednio do konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementów. Odstępy mocowania przewodów 
na podporach nie mogą być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiału z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja 
uchwytów lub wsporników ma zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika 
należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych ma zapewniać swobodne 
przesuwanie się rur. Do mocowania przewodów należy stosować uchwyty stalowe z wkładka gumową - typowe. W przypadku długich 
odcinków prostych stosować kompensacje typu „U”. Minimalna odległość zewnętrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od 
ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: 
– dla przewodów o średnicy 15÷25 mm – 3 cm, 
– dla przewodów o średnicy 32÷50 mm – 5 cm, 
– dla przewodów o średnicy 65÷80 mm – 7 cm. 
 
Rozstaw uchwytów i podpór dla rur stalowych czarnych b/szwu podano w tabeli nr 1.  
 
Tabela 1 – rozstaw uchwytów dla rur stalowych czarnych b/szwu 
 

Średnica rury [mm] Odległość między uchwytami [m] 

15 – 20 1,5 

25 2,2 

32 2,6 
40 3,0 

50 3,5 

Wytyczne montażu rur stalowych czarnych b/szwu 

Łączenie rur i kształtek stalowych należy wykonać przez spawanie acetylenowo - tlenowe lub elektryczne. Złącza spawane powinny być 
wykonane zgodnie z kwalifikowanymi technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania określonymi w Polskich 
Normach. Łączenie odcinków rurowych oraz kształtek należy wykonywać zgodnie z wymogami normy PN-EN 12732:2004. Roboty 
spawalnicze powinny być wykonywane przez spawaczy z odpowiednimi uprawnieniami. Spawacze powinni posiadać uprawnienia wg. normy 
PN EN 287-1, nadane przez uznane instytucje kwalifikujące. Przed przystąpieniem do prac spawalniczych należy sprawdzić stan krawędzi 
łączonych rur. Miejsce spawania powinno być dokładnie oczyszczone z rdzy i brudu a następnie starannie osuszone. Przed rozpoczęciem 
spawania należy sprawdzić współosiowość rur. Złącze wykonane poprawnie powinno mieć gładką, lekko wypukłą powierzchnię bez 
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widocznych wad. Powierzchniowe wady (karby), mogą być usunięte przez szlifowanie.  
Materiały stosowane do łączenia rur stalowych powinny zapewnić wytrzymałość połączeń równą wytrzymałości materiałów podstawowych. 
Dobór materiałów dodatkowych do spawania powinien odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy 3 normy PN-EN 12732:2002.  
Wizualne sprawdzenie spoin jest w 100% podstawowym i obowiązkowym badaniem dla wszystkich połączeń spawanych. W przypadku 
stwierdzenia pęknięcia spoiny należy ja wyciąć w całości. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Inspektorowi Nadzoru wszystkie 
niezbędne dokumenty do kontroli w czasie trwania procesu produkcji i montażu. Instalację z rur stalowych zabezpieczyć przed wpływem 
prądów błądzących i objąć systemem elektrycznych połączeń wyrównawczych.  

6. WYMAGANIA PPOŻ 

W związku z dostosowaniem istniejącej kotłowni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego oraz wg obowiązujących przepisów w celu 
ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia i dymu projektuje się zabezpieczenie wszystkich przepustów instalacyjnych przez przegrody 
oddzielające strefy p.poż (ściany, stropy). Przejścia przewodów palnych przez przegrody oddzieleń przeciwpożarowych (ściany, stropy) o 
odporności ogniowej EI 60 lub wyższej należy zabezpieczać przez zastosowanie systemowych rozwiązań posiadających aprobaty 
techniczne.  
Dla przewodów z tworzyw sztucznych do średnicy mniejszej niż lub równej Ø50 mm projektuje się uszczelnienie przejść przez stropy i ściany 
oddzieleń pożarowych poprzez uszczelnienie pianką ogniochronną i masą ogniochronną. Dla średnic powyżej Ø50 mm projektuje się 
uszczelnienie przejść przez stropy i ściany oddzieleń pożarowych za pomocą kołnierzy ogniochronnych. Kołnierze ogniochronne mogą być 
montowane na zewnątrz przegrody lub w niej zabetonowane. 
Dla przewodów instalacyjnych z materiałów niepalnych projektuje się uszczelnienie przejść przez stropy i ściany oddzieleń pożarowych 
poprzez uszczelnienie (jako wypełnienie - pianką ogniochronną lub niepalną wełną mineralną) i masą ogniochronną. 
Przejścia ppoż przewodów instalacyjnych należy stosować o klasie odporności ogniowej równej lub wyższej od przegrody budowlanej. 
Wszystkie przejścia p.poż należy stosownie oznakować (naklejki na tabliczki z naniesioną klasą odporności wykonanego zabezpieczenia, 
produkt jakiego użyto, datę wykonania zabezpieczenia, nazwę podmiotu wykonującego. 

7. WYTYCZNE DLA BRANŻ 

Wytyczne dla branży elektrycznej 

– Doprowadzić energię elektryczną do centrali sterującej systemu ASBIG, 

Wytyczne konstrukcyjne i architektoniczne 

– Wykonać przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras rurociągów, 
– Zamurować okno zewnętrzne w miejscu projektowanej szafki gazowej,  
– Otwory powinny być od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych rurociągów, 

Wytyczne instalacyjne 

– Dla wykonania czynności serwisowych należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów w celu ich obsługi, konserwacji lub 
wymiany, 

– Rurociągi powinny być montowane w stanie nieskorodowanym, a przed wbudowaniem składowane z zakorkowanymi końcówkami, 
– Wszystkie przewody i urządzenia wewnątrz obiektu należy podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość 

przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji, 
– Wszystkie urządzenie osadzić na gumach antywibracyjnych i przykręcić śrubami z nakrętkami i podkładkami antywibracyjnymi 
– Należy zapewnić łatwy dostęp do zaworów odcinających i regulacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany, 
– Instalowanie urządzeń powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami montażu producentów, 

8. UWAGI KOŃCOWE 

Instalacje należy wykonać zgodnie z: 
– „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”, 
– Ekspertyza pożarowa dotycząca możliwości przystosowania kotłowni gazowej do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku 

mieszkalnym przy ul. Bukowej 21 w Wiśle, 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065), 
– Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ., 
– Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń, 
– Obowiązującymi przepisami i normami, 
– Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z wymogami producentów lub dostawców urządzeń. 
 
Ponad to: 
– W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne 

do zrealizowania całości prac, 
– Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację 
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zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby 
spełniać obowiązujące przepisy, 

– Rysunki i część opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie 
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu, 

– Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich elementów  instalacji  wraz  z  dostarczeniem koniecznych materiałów  i  
urządzeń  dla  kompletnego  wykonania  instalacji sanitarnych i zapewnienie im pełnej funkcjonalności, 

– Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej, 
– Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskać jego pisemne 

zatwierdzenie przez Inwestora oraz uzgodnić zaproponowane rozwiązanie ze wszystkimi projektantami pozostałych branż. 
– W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić Inspektorowi nadzoru, 
– W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inspektorem nadzoru. Wszelkie 

niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora, 

 

Wszystkie użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń, ich typy i symbole przyjęte są ze względów poziomu 
szczegółowości wykonania w zakresie spełnienia wymagań projektu, obliczeń techniczno - eksploatacyjnych i funkcji projektowanych 
instalacji oraz stanowią informację określającą poziom standardu zaprojektowanego wyposażenia. 

Wykonawca może zmienić materiały, urządzenia na równoważne, pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych, 
eksploatacyjnych, estetycznych, PN i warunków technicznych w odniesieniu do kart technicznych, aprobat, certyfikatów oraz charakterystyki 
akustycznej itp. tych materiałów. 

Zgoda na możliwość zamiany jest możliwa tylko po przedstawieniu kompletu pełnej dokumentacji porównawczej wraz z wszelkimi 
dokumentami produktu przez Wykonawcę robót budowlanych Projektantowi i Inwestorowi. 

Uzgodnienie możliwości wprowadzenia rozwiązania zamiennego z projektantem nie oznacza zgody na zmianę. Uzgodniona możliwość 
zmiany musi być potwierdzona przez inspektowa nadzoru inwestorskiego oraz musi być zatwierdzona przez Inwestora lub jego 
umocowanego prawnie przedstawiciela. 

 
       Projektował: 
        mgr inż. Alicja PELC 
       upr. nr SLK/9242/PWBS/20 
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B.2. CZĘŚĆ GRAFICZNA OPRACOWANIA 

SPIS RYSUNKÓW 
 

LP NR RYSUNKU TYTUŁ SKALA 

1 PZT-01 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
INSTAALCJA GAZOWA 

1:500 

2 G-01 
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, SYSTEM ASBiG – 
RZUT PARTERU 

1:100 

3 G-02 
SCHEMAT AKTYWNEGO UKŁADU BEZPIECZEŃSTWA  INSTALACJI 
GAZOWEJ 

1:50 

4 G-03 
PROJEKTOWANY PUNKT POMIAROWY Z KURKIEM GŁÓWNYM, 
GAZOMIERZEM MIECHOWYM G16 ORAZ SZAFKA GAZOWA Z ZAWOREM 
KLAPOWYM PEŁNOPRZELOTOWYM SYSTEMU ASBIG 

1:50 

5 G-04 
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ISTNIEJACYCH PRZEPUSTÓW 
INSTALACYJNYCH. 
RZUT PARTERU 

1:100 

 


