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      SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT
                                                                 IS. 02.01.01.
                                              SIECI WODOCIĄGOWE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 
wodociągowej w rejonie ulicy RĄBCZYŃSKIEJ  w Ostrowie Wielkopolskim

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja  techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu
wykonania  robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST
Ustaleni a zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do wykonania sieci  wodociągowej 
w rejonie ulicy Rąbczyńskiej  w Ostrowie Wielkopolskim. i obejmują:

• roboty przygotowawcze, jak:
                     -wytyczenie trasy rurociągu przez geodetę
                     -przygotowanie urządzeń zabezpieczających wykopy
                     -przygotowanie oznakowania zabezpieczenia terenu robót

• roboty ziemne
              -ręczne lub mechaniczne o ścianach pionowych zgodnie z normami BN-83/8836-02 i
               PN-68/B-06050
               -obudowa ścian wykopu na czas budowy
               -odwodnienie wykopu- w zależności od potrzeb
               -wykonanie podłoża pod rurociąg
               -zasypka i zagęszczenie gruntu
• roboty montażowe
               -montaż rurociągu wodociągowego  rur PEHD
               -wykonanie przecisków z rur PEHD
               -montaż uzbrojenia ( trójniki, zasuwy, hydranty itp. )
               -próby szczelności

       •     roboty towarzyszące:
                      - rozbiórki i odtworzenie nawierzchni

1.4. OKREŚLENIA  PODSTAWOWE
1.4.1. Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć:
Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
Obiekt małej architektury.
1.4.3. Budowla -  należy przez to rozumieć  każdy obiekt  budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska
odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane
urządzeń  technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających
się na całość użytkową.
1.4.4. Budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
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1.4.5. Roboty  budowlane  -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.6. Teren  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.7. Pozwolenie na budowę  -  należy przez to rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  n
rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót  budowlanych  innych  niż  budowa
obiektu budowlanego.
1.4.8. Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę  obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
1.4.9. Dokumentacja  powykonawcza  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w toku  wykonywania robót  oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.
1.4.10. Aprobata  techniczna  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  oceną  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.11. Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno -   budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w
rozdziale 8.
1.4.12. Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności,  wytworzony  w celu wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania lub  zastosowania  w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedyńczy lub jako
zestaw  wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość
użytkową.
1.4.13. Droga tymczasowa(montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną  d  o  ruchu pojazdów obsługujących  roboty  budowlane na  czas  ich  wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po zakończeniu.
1.4.14. Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych  oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.15. Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową  i
Specyfikacją Techniczną zaakceptowaną przez inspektora nadzoru.
1.4.16. Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.
1.4.17. Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002r. z poźn. Zm.).
1.4.18. Normy  europejskie  -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji
(CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  “standardy
europejskie (EN)” lub “dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodne z ogólnymi zasadami działania
tych organizacji.
1.4.19. Przedmiar  robót  -  to  zestawienie przewidzianych do wykonania robót  podstawowych w
kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
1.4.20. Wspólny  Słownik  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami  rozporządzenia  2151/2003,  stosowania  kodów  cpv  do  określania  przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe
z dniem 20 grudnia 2003r.
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Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 01 maja 2004r.
1.4.21. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.22. Rejestr  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inżyniera  rejestr  z  ponumerowanymi  stronami
służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Inżyniera.
1.4.23. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.24.Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody    
         odbiorcom.
1.4.25.Przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący 
           sieć  wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę,

1.4.26.Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do  

         przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza  

         przeszkodę terenową (korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody. 

1.4.27.Studzienka - komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do

        zainstalowania armatury lub na końcach rury ochronnej.

1.4.28.Armatura sieci wodociągowej-w zależności od przeznaczenia:

      - armatura zaporowa-zasuwy, przepustnice ,zawory

      - armatura odpowietrzająca-zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco-napowie

         trzające

      - armatura regulująca- zawory regulacyjne i redukcyjne

      - armatura przeciwpożarowa-hydranty

1.4.29. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi   
        normami.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Do-
kumentacją Projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomia-
rowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowa
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpie-
czające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
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1.5.5. 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 i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
�Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
wPodejmować  wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się  do przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
wLokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
wŚrodki ostrożności i zabezpieczenia przed:
– Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  
           toksycznymi,
– Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
– Możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiedni-
mi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
Wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni te-
renu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia osi przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwo-
lenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji  robót Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy.
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 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 odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budo-
wie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i za wszelki materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowa-
dzenia robót. np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia
19.03.2003r. nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz.
1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wy-
pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument.
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.

2.2. RURY PRZEWODOWE
Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i ustala się je z odpowiednim 
użytkownikiem sieci wodociągowej.
Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały:
− rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) wg PN-74/C-89204 ,
− rury ciśnieniowe z polietylenu twardego (PEHD)  PE 100 PN 10 wg BN-74/6366-04  i 
     BN-74/6366-03 ,
− rury ciśnieniowe z polipropylenu (PP) wg BN-80/6366-08,

2.3. RURY OCHRONNE
Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i 
odpornych na działanie czynników agresywnych.
Powierzchnie ścianek powinny być od wewnątrz i zewnątrz odpowiednio zaizolowane.

2.3.1. Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych należy stosować:
− rury stalowe, bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-80/H-74219  malo-

wane wewnętrznie asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnętrznie powłoką bitumiczną z podwójną
przekładką (ZO2),
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− rury ciśnieniowe z polietylenu twardego (PEHD) wg BN-74/6366-04  i BN-74/6366-03 ,

Zakończenie rury ochronnej w zależności od kategorii drogi należy wykonać za pomocą manszet.

2.3.2. Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować:
− półpierścienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na gorąco StO grubości od 5 do 19

mm,
− pręty dystansowe (minimum 3 szt.) okrągłe walcowane na gorąco StO średnicy od 8 do 14 mm,
− sznur konopny kręcony, czesankowy, surowy,
− asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.
− manszety

2.3.3. Rurka sygnalizacyjna

Do wykonania rurek sygnalizacyjnych należy stosować:
− rury stalowe instalacyjne S-Cz-G średnicy 25 mm wg PN-74/H-74200,
− skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych zgodnie z wymaganiami normy PN-85/M-

74081.

2.4. BETON
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 [49] i PN-88/B-06250 .

2.5. KRUSZYWO NA PODSYPKĘ
Podsypka pod studzienki, komory, rurociągi może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty 
materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712 , BN-66/6774-01  i
BN-84/6774-02 .

2.6. ARMATURA ODCINAJ ĄCA
Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować:
− zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudową lub bez obudowy) wg PN-83/M-74003 
− zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe (z obudową lub bez obudowy) wg PN-83/M-74024 

2.7. ELEMENTY MONTA ŻOWE
Jako elementy montażowe należy stosować:
- kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 wg DIN 30677 z pokryciem  
   antykorozyjnym – farbą epoksydową na zewnątrz i wewnątrz o grubości 250 µm
- kształtki  z PE oraz PVC   

2.8. HYDRANTY PODZIEMNE
Należy stosować hydranty podziemne o średnicy nominalnej 80 mm  odpowiadające wymaganiom 
normy PN-89/M-74092  i BN-70/5213-04 .

2.9. BLOKI OPOROWE
Należy stosować:
− bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klasy B25 odpowiadające wymaganiom nor-

my BN-81/9192-04  i BN-81/9192-05  do przewodów o średnicach od 100 do 400 mm i ciśnieniu
próbnym nie przekraczającym 0,98 MPa,

− bloki oporowe żelbetowe do przewodów o średnicach powyżej 400 mm wykonane z betonu klasy
B25 z zastosowaniem stali zbrojeniowej St3S i 18G2 wg indywidualnej dokumentacji projekto-
wej.

2.10. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
2.10.1. Rury przewodowe i ochronne
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Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 
warunków bhp.
Ponadto:
�� rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) należy składować w taki sposób, aby stykały się

one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wy-
sokość sterty rur nie powinna przekraczać: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Składo-
wane rury nie powinny być  narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC,

�� rury stalowe można przechowywać w wiązkach lub luzem. Rury o średnicach  poniżej     30
mm tylko w wiązkach,

2.10.2.Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001  powinna być przechowywana w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.

2.10.3.Bloki oporowe

Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca 
wbudowania. Bloki oporowe  należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można 
składować w pozycji leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.10.4. Kruszywo

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
wodociągu.
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspekto-
ra nadzoru.

3.2. SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH I  WYKOŃCZENIOWYCH
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 
wykończeniowych:
− piłę do cięcia asfaltu i betonu,
− piłę motorową łańcuchową 4,2 KM,
− żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,
− koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,
− spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM,
− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec

wibracyjny,
− specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni.

3.3. SPRZĘT DO ROBÓT MONTA ŻOWYCH
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 
montażowy:
− samochód dostawczy do 0,9 t,
− samochód skrzyniowy do 5 t,
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− samochód skrzyniowy od 5 do 10 t,
− samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,
− samochód beczkowóz 4 t,
− beczkowóz ciągniony 4000 dm3,
− przyczepę dłużycową do 10 t,
− żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t,
− żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t,
− wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,
− wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
− wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t,
− spawarkę elektryczną wirującą 300 A,
− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA,
− kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,
− pojemnik do betonu do 0,75 dm3,
− giętarkę do prętów mechaniczna,
− nożyce do prętów mechaniczne elektryczne.
− sprzęt do przecisku
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. TRANSPORT  RUR  PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez podklinowanie lub inny sposób.
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i 
wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz 
ładować do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  może przewyższać ścian środka transportu
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych 
należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać 
elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.

4.3. TRANSPORT ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (≤ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. TRANSPORT  BLOKÓW  OPOROWYCH
Transport bloków może odbywać się dowolnymi środkami transportu.

9



Bloki mogą być układane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy równomiernym rozłożeniu 
ładunku wykorzystana była nośność środka transportu.
Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy przez 
maksymalne wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem a 
burtami pojazdu) materiałem odpadowym (np. stare opony, kawałki drewna itp.).

4.5. TRANSPORT KRUSZYWA
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami.
Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w 
miarę postępu robót.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
5,1.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
wProjekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i  
      graficznej,
ωPlan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
wProjekt  organizacji  budowy,
5.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Pro-
jektową, wymaganiami, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.1.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywa-
niu wszystkich elementów robót określonych w Dokumentacji Projektowej lub przekaza-
nych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzędnymi  sprawdzanymi  przez  służby  geodezyjne),  a  szkice  sytuacyjne  reperów  i  ich  rzędne
przekaże Inżynierowi.
W celu zabezpieczenia  wykopów przed zalaniem wodą  pompowaną  z  wykopów lub  z  opadów
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przy-

legający teren;
b) powierzchnia terenu powinna być  wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ

wody poza teren przylegający do wykopu;
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.

5.3. ROBOTY ZIEMNE
W  przypadku  usytuowania  wykopu  w  jezdni  Wykonawca  dokona  rozbiórki  nawierzchni  i
podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane
Metody  wykonywania  wykopów  powinny  być  dostosowane  do  głębokości  wykopów,  danych
geotechnicznych  oraz  posiadanego  sprzętu  mechanicznego,  ręczne  lub  mechaniczne  o  ścianach
pionowych zgodnie z normami BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050, PN-99/B- 10736.Wykopy należy
umocnić  za pomocą  obudowy.  Jeżeli  materiały obudowy nie są  fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym  wpływem  warunków  atmosferycznych,  to  powinny  one  być  zabezpieczone  przez
Wykonawcę  poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych
właściwych dla danego materiału. . Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy
opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy  wodociągu zapewniający
bezpieczeństwo pracy  i  ochronę  wykonywanych  robót.     Spód wykopu  należy  pozostawić  na
poziomie  wyższym  od  rzędnej  projektowanej  o  2  do  5  cm  w  gruncie  suchym,  a  w  gruncie
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nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogłębienie  wykopu  do  projektowanej  rzędnej  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  ułożeniem
podsypki.  Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać 3 cm dla gruntów zwięzłych, 5 cm dla
gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi 5 cm. 
 5.4. Przygotowanie podłoża
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie.
W  gruntach  suchych  piaszczystych,  żwirowo-piaszczystych  i  piaszczysto-gliniastych  o
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu,
spełniający wymagania normy PN-85/B-10726 .
W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub
żwiru z domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm.  
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót)  podłoże należy wykonać  z warstwy
żwiru  lub  tłucznia  z  piaskiem  grubości  od  15  do  20  cm  łącznie  z  ułożonymi  sączkami
odwadniającymi.
W  gruntach  kurzawkowych  oraz  w  gruntach  torfiastych podłoże  należy  wykonać  zgodnie  z
indywidualną  dokumentacją  projektową  zaakceptowaną  przez  Inżyniera.  Wykonawca  dokona
zagęszczenia wykonywanego podłoża do IS nie mniej niż 0,95.

5.5. ROBOTY MONTAŻOWE
5.5.1. Warunki ogólne

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie
mniej jednak niż 0,1%.
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających
podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu  przewodu  do  powierzchni  projektowanego  terenu  było  większe  niż  głębokość
przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020  o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm i o 0,2 m
dla rur o średnicy 1000 mm oraz powyżej.
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić:
− w strefie o hz = 0,8 m, hn = 1,2 m i 1,0 m
− w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m i 1,2 m
− w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,6 m i 1,4 m
− w strefie o hz = 1,4 m, hn = 1,8 m i 1,6 m.
Dławice zasuw powinny być  zabezpieczone izolacją  cieplną  w przypadku,  gdy wierzch dławicy
znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli
powinna być zgodna z dokumentacją.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodów

Przewód powinien być  tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej
długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym
przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową.
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:
− rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy użyciu uszczelek gumowych lub przez zgrze-

wanie,
− rury stalowe złączami spawanymi,
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach,
gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości:
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a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej
strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni,

b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu
rur (złączu kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia.

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30oC.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się  w planie  i  pionie  na skutek parcia  wody
powinno  być  zgodne  z  dokumentacją,  przy  czym  bloki  oporowe  lub  inne  umocnienia  należy
umieszczać:  przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami,  hydrantami,  a także na zmianach
kierunku:
− dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek,
− dla przewodów żeliwnych i stalowych (nie łączonych przez spawanie na styk) o średnicy powyżej

200 mm i kącie odchylenia większym niż 10o.

5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejścia przewodu pod drogami o ciężkim ruchu pojazdów, tj. o obciążeniu jezdni ruchem powyżej
10  000  ton  na  dobę,  liczbę  pojazdów powyżej  2300  na  dobę  oraz  przez  obiekt  powinny  być
wykonane w rurze ochronnej.
Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza korpusem drogowym w odległości od 1 do 2 m
od podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowów odwadniających - poza nimi.
Rura ochronna pod autostradami i drogami ekspresowymi powinna się kończyć w studzienkach lub
komorach (w których przewód powinien być  przystosowany do demontażu).  Zasuwy odcinające
powinny znajdować się na zewnątrz studzienek.
Pod  pozostałymi  drogami  rurę  ochronną  należy  zakończyć  pierścieniami  uszczelniającymi  i
zaopatrzyć  w  rurkę  sygnalizacyjną  średnicy  25  mm  wprowadzoną  do  poziomu  terenu,  a  jej
zakończenie umieścić w skrzynce do zasuw.
Pierścienie uszczelniające mają za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni między przewodem a
rurą  ochronną  przed dostaniem się  do  jej  wnętrza  wody lub  innych zanieczyszczeń  oraz przed
wydostaniem się na zewnątrz w niekontrolowany sposób wody pochodzącej z ewentualnej awarii
przewodu.

5.5.4.Wytyczne wykonania bloków oporowych

Bloki  oporowe  należy  umieszczać  przy  wszystkich  węzłach  (odgałęzieniach),  pod  zasuwami  i
hydrantami, a także na zmianach kierunku: dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu
kształtek,  zaś  dla  przewodów żeliwnych  i  stalowych (nie  łączonych przez spawanie na styk)  o
średnicy powyżej 200 mm i kącie odchylenia większym niż 10o.
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W
przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a
gruntem rodzimym zalać betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.
Odległość  między  blokiem  oporowym  i  ścianką  przewodu  wodociągowego  powinna  być  nie
mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B7,5
izolując go od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzędnej  wierzchu bloku można wykonywać  dowolną  metodą,  natomiast  poniżej  -  do
rzędnej  spodu bloku - wykop należy pogłębić  ręcznie tuż  przed jego posadowieniem, zgodnie z
normą BN-81/9192-04 .
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać  (do rzędnej  wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociągowego.

������ Armatura odcinająca

Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować:
− w komorze montażowej i kontrolnej obudowy tunelowej,
− na przewodach wodociągowych przy rurach ochronnych na zewnątrz studzienek,
− na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach),
− na odgałęzieniu do hydrantu,
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− w innych miejscach wskazanych przez użytkownika wodociągów.

5.5.8. Hydranty podziemne

Hydranty należy umieszczać:
− w terenie zabudowanym w odległości 100 m jeden od drugiego,
− w najniższych (dla odwodnienia) i najwyższych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociągo-

wej rozdzielczej,
− w innych miejscach wskazanych przez użytkownika wodociągów.

5.5.9.Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Użyty materiał  i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i
obiektów na przewodzie oraz izolacji  wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584  powinna wynosić:
− dla przewodów z rur żeliwnych - 0,5 m,
− dla przewodów z innych rur       - 0,3 m.
Materiałem zasypu  w obrębie  strefy  niebezpiecznej  powinien  być  grunt  nieskalisty,  bez grud  i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po
obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 .
Pozostałe  warstwy  gruntu  dopuszcza  się  zagęszczać  mechanicznie,  o  ile  nie  spowoduje  to
uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97.
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić  górną  warstwę  zasypu
wzmocnioną podbudową drogi.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
− określenie stanu terenu,
− ustalenie składu betonu i zapraw,
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− ustalenie metod wykonywania wykopów,
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 , PN-81/B-10725
i PN-91/B-10728 .
W szczególności kontrola powinna obejmować:
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budo-

wy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
− sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w do-

kumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i

zgodności z określonym w dokumentacji,
− badanie i  pomiary szerokości, grubości i  zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z

kruszywa lub betonu,
− badanie ewentualnego drenażu,
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− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowied-
nich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie
innymi umownymi warunkami,

− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpie-
czenia,

− badanie ułożenia przewodu na podłożu,
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
− badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelo-

we),
− badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,
− badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie pod-

łoża, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją,
sprawdzenie  przejść  rurociągów przez  ściany,  sprawdzenie  montażu  przewodów i  armatury,
sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazów oraz sprawdzenie stopni włazowych, otwo-
rów montażowych i urządzeń wentylacyjnych),

− badanie szczelności całego przewodu,
− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia po-

szczególnych jego warstw.

6.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosić więcej niż ± 5 cm,

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3

cm,
− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego

na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z two-
rzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm,

− różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć  w żadnym jego punkcie: dla
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów          ± 2cm,

− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny prze-
kroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm,

− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów          ± 2cm i  nie mogą
spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie po-
winien wynosić mniej niż 0,97.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 
wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:
− studzienki i  armaturę- szt (kpl.)
−  wykopy i zasypki - m3 (metr sześcienny, beton - m3 (metr sześcienny), izolacja - m2 (metr kwa-

dratowy izolowanej powierzchni).

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJ ĄCYCH ZAKRYCIU
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Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności
związane z budowa sieci wodociągowych, a mianowicie:
− roboty przygotowawcze,
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
− przygotowanie podłoża,
− roboty montażowe wykonania rurociągów,
− wykonanie studzienek wodociągowych,
− wykonanie rur ochronnych,
− wykonanie izolacji,
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna
wynosić: około 300 m dla przewodów z rur żeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez względu na
sposób prowadzenia wykopów oraz dla przewodów z rur stalowych i PCW, w przypadku ułożenia
ich  w  wykopach  o  ścianach  umocnionych,  zaś  dla  przewodów  ułożonych  w  wykopach
nieumocnionych z rur PE około 600 m, z rur stalowych około 1000 m.
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu
z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi.
Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających. 

8.2. ODBIÓR KOŃCOWY
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725  i PN-91/B-10728  podlega:
− sprawdzenie  kompletności  dokumentacji  do  odbioru  technicznego  końcowego (polegające na

sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),
− badanie szczelności studzienki,
− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypa-

nym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 
− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w za-

kresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki  przeprowadzonych  badań  podczas  odbioru  powinny  być  ujęte  w  formie  protokółu,
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz
członków komisji przeprowadzającej badania.
Wyniki  badań  przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać  za dokładne,  jeżeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne
dalsze postępowanie

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNO ŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę ob-
miarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumen-
tach umowy.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego z dokumentach umowy (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględ-
niać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
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9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje:

− dostawę materiałów,
− wykonanie robót przygotowawczych,
− wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnie-

niem,
− przygotowanie podłoża i fundamentu,
− wykonanie sączków,
− ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia,
− wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczel-

nieniem i uzbrojeniem),
− wykonanie studzienek (komór) wodociągowych,
− przeprowadzenie próby szczelności,
− zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
− pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. NORMY
1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia.
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze.
4. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 

badania przy odbiorze.
5. PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe.
6. BN-74/6366 Rury cisnieniowe z polietylenu twardgo PEHD
7. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

Wymiary.
8. PN-76/C-89202 Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu.
9. PN-74/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu. Wymagania i badania.
10. PN-81/H-74100 Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania.
11. PN-84/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych.
12. PN-84/H-74102 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń elastycznych 

śrubowych.
13. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego

zastosowania.
14. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
15. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania 

ogólne.
16. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni 

stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.
17. PN-84/M-74003 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe 

żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa.
18. PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe 

żeliwne. Wymagania i badania.
19. PN-83/M-74024/02 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe 

żeliwne na ciśnienie nominalne 0,63 MPa.
20. PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe 

żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa.
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21. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i 
gazowych.

22. PN-89/M-74092 Armatura przemysłowa. Hydranty poddziemne na 
ciśnienie nominalne 1 MPa.

23. PN-89/M-74301 Armatura przemysłowa. Kompensatory 
jednodławicowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie 
nominalne 1 i 1,6 MPa.

24. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych 
w ziemi.

25. BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i 
badania.

26. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena 
wykonania.

27. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
28. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
29. BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i 

badania.
30. BN-62/6738-

03,04,07
Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

31. BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych.
32. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze.
33. BN-86/9192-03 Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur 

stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania przy 
odbiorze.

34. BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. 
Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

35. BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i 
warunki stosowania.

                       Opracowała: mgr inż. Zdzisław   Majchrzak

17


