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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH.
1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót dotyczących budowy sieci wodociągowej w miejscowości
Chojno,Lubianki,Głeboczek,Stalmierz Gm.Chrostkowo.
Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę sieci wodociągowej.
1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem następujących robót:
Budowa sieci wodociągowej PVC 160
5031mb
Budowa przyłączy wodociągowych PVC 32-50 225mb
Do wykonania ww. robót należy zastosować rozwiązania przedstawione w projekcie.
1.3. Określenia podstawowe w ST
Są zgodne z obowiązującymi normami oraz wytycznymi technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociągowych.
1.4. Zgodność robót z dokumentacja techniczna
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego
realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca natychmiast
powiadomi inspektora nadzoru oraz zamawiającego.
2. WYMAGANIA OGÓLNE
2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego
realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacja umowy, zostaną
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin
pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacja umowy
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona
przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel
wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi
o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do
obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach
jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający
realizacja umowy uwzględnia wyniki badan materiałów i jakości robót, dopuszczalne
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestie.
Polecenia Zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźba
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
Zarządzającego realizacja umowy.
2.2. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały zakupione muszą być u renomowanych producentów,
gwarantujących najwyższą jakość. Materiały muszą być fabrycznie nowe lecz nie mogą
być prototypami.
Materiały muszą spełniać wymogi określone w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U.
z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6).
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych,
posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.
Wykonawca powinien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu - akceptacje Inspektora
Nadzoru.
2.3. Odbiory
Należy wyszczególnić trzy rodzaje odbioru, wynikające z technologii i organizacji
prowadzenia budowy, są to:
- odbiory międzyoperacyjne,
- odbiory częściowe,
- odbiór końcowy.
Z czynności odbiorowych powinien być sporządzony protokół, podpisany przez
wszystkich członków komisji.
2.4. Tablice informacyjne
Wykonawca zobowiązany jest do zakupu, dostarczenia i postawienia na
placu budowy tablicy informacyjnej, która odpowiadać powinna wymogom ustawy Prawo Budowlane. Lokalizacje i projekt tablicy należy uzgodnić z przedstawicielami Strony
Zamawiającej.

3. MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE
3.1. Rurociągi
Do budowy sieci wodociągowej należy stosować:
-rury i kształtki ciśnieniowe PVC 160 PN 10 SDR 11 o połączeniach kielichowych
z uszczelką gumową,
-rury i kształtki ciśnieniowe PE 50 SDR 11,
-rury i kształtki ciśnieniowe PE 32 SDR 11
-hydranty nadziemne teleskopowe F 100 z żeliwa sferoidalnego ustawione na
kolanie stopowym Dn 100 mm z zasuwą odcinającą F 100, obudowa teleskopowa
i skrzynka uliczna,
- zasuwy wodociągowe odcinające F 160,F100, kielichowe, pokryte warstwą poliestru
epoksydowego z wrzecionem ze stali nierdzewnej, zabezpieczone skrzynką uliczną
oraz obudową teleskopową.
3.2. Składowanie materiałów
Składowanie rur PVC:
- powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotów.
- wiązki rur PVC można składować jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż do 3 m
wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki
niższej, gdy rury PVC są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy
zastosować boczne wsporniki najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem,
w maksymalnych odstępach nie większych od 1,5 m.
- gdy nie jest możliwe podparcie rur PVC na całej długości to spodnia warstwa rur powinna
spoczywać na drewnianych łatach o szerokości 6minimum 10 cm i grubości 2,5 cm. Rozstaw
podpór nie większych od 2m.
- w stercie rur PVC nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 2m.
Składowanie rur PE:
Rury z PE winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (w wią
zkach).
Powierzchnia składowania powinna być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.
Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2,0 m, w taki sposób, aby
ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej.
Rury po rozpakowaniu należy składować w stertach, z zastosowaniem bocznych,drewnianych
ograniczników w postaci słupków rozmieszczonych w odstępach nie
większych niż 150 cm. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia
warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm i rozstawie
nie większym niż 200 cm.
Rury o różnych średnicach należy składować oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, najsztywniejsze
powinny znajdować się na spodzie.
W stercie powinno się znajdować nie więcej niż 7 warstw i nie wyżej niż 1,0 m.
Jeżeli czas składowania przekracza 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym
wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenia. Kształtki z PE powinny być
składowane w wydzielonych, zabezpieczonych przed uszkodzeniem miejscach, z podziałem na
poszczególne grupy asortymentowe.
Kształtki, złączki, i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w
sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.
Armaturę sieci wodociągowej należy składować w wydzielonych, chronionych przed
uszkodzeniem miejscach, z podziałem na rodzaje i średnice.
Przy pracach przeładunkowych stosować odpowiednie przenośniki.
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie lub wleczenie.

3.3. Piasek i kruszywo
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego
odcinka rurociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
składowania i poboru.
4. SPRZĘT I MASZYNY
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt
używany do robót powinien być zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Zarządzającego realizacja umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie
robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy Zarządzającemu realizacja umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, Wykonawca
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Zarządzającego realizacja umowy. Nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną
przez Zarządzającego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Roboty ziemne w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej należy wykonywać ręcznie!
5. TRANSPORT
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót.
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego
realizacja umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy,
będą usunięte z terenu budowy na polecenie Zarządzającego.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
5.1 Transport rur i kształtek
Przewóz rur może odbywać się wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości.
Przewóz rur i prace przeładunkowe powinny odbywać się przy temperaturze powietrza w
przedziale od -5°C do +30°C. Podczas prac przeładunkowych nie należy rur rzucać. Rury nie
pakietowane, w czasie transportu, powinny być układane na równym podłożu na drewnianych
podkładach o szerokości co najmniej 10cm i grubości co najmniej 2,50mm - ułożonych prostopadle
do osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod
łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniem
się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą klinów i kołków drewnianych. Na rurach nie
wolno przewozić innych materiałów.
Rury polietylenowe zarówno w odcinkach prostych jak i zwojach nie mogą być rzucane i
przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone.
Bezpieczny i prawidłowy transport rur to przede wszystkim podparcie ładunku na całej długości,

odpowiednie jego zabezpieczenie przed przemieszczaniem się.
W trakcie za i rozładunku przy użyciu żurawi należy stosować liny miękkie np. nylonowe,
bawełniano-konopne czy z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosować metalowych lin lub
łańcuchów. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach w sposób uniemożliwiający
ich niekontrolowane przemieszczanie się i uszkodzenie.
6. WYKONANIE ROBÓT
Roboty należy prowadzić zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, projektem organizacji robót
i poleceniami Inspektora Nadzoru, przy zastosowaniu materiałów o wymaganej jakości.
6.1. Wymagania ogólne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana sieć
wodociągowa.
6.2. Roboty przygotowawcze
Projektowana os wodociągu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami.
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z zachowaniem ciągów reperów roboczych.
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. Kołków osiowych z
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30 - 50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki wbija się po
dwu stronach wykopu tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci
haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.
Położenie rurociągu musi być tak dobrane, aby układ jego linii nie powodował żadnych szkód
w innych systemach, fundamentach i strukturach łącznie z systemami dróg. Z drugiej
strony te systemy nie powinny uszkodzić układanych rurociągów tworzywowych.
Odległość od innych systemów musi być wystarczająca dla przeprowadzenia prac
remontowych. Odległości te reguluje prawo budowlane i stosowne przepisy branżowe. Szczególna
uwagę należy zwrócić na układanie rurociągów tworzywowych w pobliżu sieci cieplnych lub kabli
wysokiego napięcia tzn. przewodów o temperaturze wyższej od temperatury gruntu. Bez żadnych
specjalnych pomiarów mogą być stosowane następujące odległości minimalne (ze względu na
wpływ ogrzewania):
- do linii rurociągów systemów grzewczych - 1,0 m,
- do kabli niskiego i wysokiego napięcia ( napięcie max. 20 kV),
-pojedynczych lub większej ilości w tym samym rowie = 0,3 m,
-do pojedynczych kabli pod napięciem wyższym niż 20 kV = 0,75 m,
-do kilku kabli pod napięciem wyższym niż 20 kV w tym samym wykopie = 0,75-1,00m,
- do mocno obciążonych kabli, zwłaszcza o napięciu od 132 kV do 400 kV = 1,00-1,25m,
W dwóch ostatnich przykładach warunki termiczne powinny być ścisłe określone.
Jeżeli rurociąg jest wystawiony na działanie temperatury wyższej niż 200C, musi być
oceniany wpływ temperatury na własności materiału.
6.3. Roboty ziemne
Wykopy pod siec wodociągową należy wykonać o ścianach pionowych lub ze
skarpami, mechanicznie koparka o pojemności łyżki 0,25m3 - 0,6m3 oraz ręcznie w miejscach
skrzyżowań miedzy sobą sieci zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B- 06050 i PN-B-10736.
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych prostopadle do
trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych,
naciągniecie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.
Wydobyta ziemie na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości
1,0m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale

oczyszczone z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0m powinno wynosić zgodnie
z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i urwisk:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w pozostałych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych1:1,25,
- w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu.
Dla gruntów nawodnionych należy wykonać wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa
powinna wystawać 15cm ponad teren. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od
rzędnej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm.
Wykopy należy wykonywać bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu
do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzędnych dna. Ławy należy
montować nad wykopem na wysokości ca 1,0m nad powierzchnia terenu w odstępach co 30m.
Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, a w razie podwieszenia
w sposób zapewniający ich eksploatacje. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być
wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w odległości nie
większej niż 20m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +- 3cm
dla gruntów zwięzłych, +- 5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokości wykopu wynosi +- 5cm.
6.4. Odspajanie i transport urobku
Wykopy dla sieci wodociągowej należy wykonać przy użyciu małej koparki o pojemności
łyżki 0,25 m3 - 0,6 m3. W miejscach skrzyżowan miedzy sobą sieci wykonać wykopy tylko
ręcznie. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad
krawędzią wykopu. Transport nadmiaru urobku należy wykonać w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Istniejące elementy nawierzchni i podbudowy (kostka betonowa, kostka
granitowa, krawężniki) przewidziane do ponownego wykorzystania należy składować w
wydzielonych miejscach wzdłuż wykopu.
6.5. Szalunki
Wykopy liniowe należy wykonać w deskowaniu pełnym na całej głębokości pod
terenem (na głębokości swobodnego zwierciadła wody gruntowej palami szalunkowymi).
Wykop z deskowaniem należy tak wykonać, aby bale drewniane przylegały do ścian
wykopu dokładnie w płaszczyźnie pionowej. Górne bale należy wysunąć na 10-15 cm
ponad poziom ścian wykonanych ze skarpami w celu zabezpieczenia wykopu przed
zsunięciem ziem. Deskowanie ścian wykonać obustronnie z nakładkami i rozporami.
Rozpory mogą być drewniane z drewna okrągłego o średnicy 140-220 mm o długości o 510 cm dłuższej od szerokości wykopu w świetle nakładek. W celu zabezpieczenia ich przed
pękaniem i strzępieniem się w czasie wbijania pomiędzy nakładki – stosuje się je na
końcach. Przy rozpieraniu deskowań nie wolno stosować klinów i nakładek wydłużających
rozpory, ponieważ nawet przy małych ruchach obudowy spowodowanych czynnikami
zewnętrznymi mogą one wysunąć sie powodując zasypanie wykopu i „zamkniecie"
obudowy. Poza rozporami drewnianymi można zastosować różne typy rozpór stalowych
i stalowo-drewnianych, śrubowych z gwintem trapezowym lub prostokątnym lub rozpory
z zamkami klinowymi. Ich stan techniczny, zwłaszcza rozpór śrubowych należy okresowo
sprawdzać i uszkodzone eliminować.
Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegółowy opis proponowanych metod

zabezpieczenia wykopów na czas budowy, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę
wykonywanych robót.
6.6. Podsypka
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania:
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm,
- materiał nie może być zmrożony,
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
Jeżeli grunt lokalny spełnia powyższe wymagania nie musi być wykonywany wykop
do poziomu podsypki. Wysokość podsypki powinna wynosić 10cm. Jeżeli w dnie wykopu
występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest skalne, wysokość
podsypki powinna wzrosnąć o 5cm. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby
rura spoczywała na nim jedna czwarta swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w pianie
krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi
przewodu nie powinno przekraczać dla przewodów PVC 10cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno być większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od
rzędnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego
punkcie +- 1cm. Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami PN-81/B10735.
6.7.Obsypka rurociągów
Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończenia
posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy
przynajmniej 0,3m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury.
Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał
na wymianę w przypadku wymiany, a bez wymiany będzie to grunt rodzimy.
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub
nie został przemieszczony. Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu
ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować
w tym samym czasie po obu stronach przewodu.
6.8. Zasypka wykopu
Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała, wymagania struktury nad
rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodników czy terenów zielonych).
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt sypki, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg. PN - 86/B-02480. Materiał zasypu powinien byc
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod
złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej
dokonuje się gruntem rodzimym jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 300mm. Nie
można używać dużych kamieni i głazów narzutowych.
6.9. Roboty montażowe
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonywania robót montażowych. W
celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy
kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości
posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacja Projektowa.

6.9.1. Ogólne warunki układania rurociągów PVC

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczna. Rury PVC układać na przygotowanym podłożu w
temperaturze powietrza 0-30°C. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu,
należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w
czasie transportu i składowania. Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch
lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osia i niweleta
powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd
w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić
(przez obsypanie ziemia po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła
zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Bose końce rur należy
wciskać w kielich po uprzednim posmarowaniu środkiem ułatwiający poślizg. Przed przystąpieniem
do wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha której wciskany będzie bosy
koniec rury, powinna być uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Po wykonaniu
montażu należy wykonać próby szczelności rurociągu pomiędzy punktami węzłowymi. Po
wykonaniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym można przystąpić do zasypania wykopów.
Na wysokości około 20 cm nad rurociągiem należy ułożyć taśmę sygnalizacyjna lub ostrzegawcza.
6.9.2. Ogólne warunki układania rurociągów PE
Rury PE układać na podsypce z dobrze ubitego piasku w temperaturze powietrza 0-30°C. Łączyć
za pomocą zgrzewania doczołowego lub za pomocą kształtek zaciskowych. Montaż rurociągu za
pomocą zgrzewania doczołowego poszczególnych rur wykonywać na zewnątrz wykopu. Przed
zgrzewaniem należy odpowiednio przygotować powierzchnie czołowe łączonych rur poprzez
odcięcie rur piła o drobnym uzębieniu i następnie je oczyścić. Po wykonaniu montażu należy
wykonać próby szczelności rurociągu pomiędzy punktami węzłowymi. Po wykonaniu próby
szczelności z wynikiem pozytywnym można przystąpić do zasypania wykopów. Na wysokości
około 20 cm nad rurociągiem należy ułożyć taśmę sygnalizacyjna. Przy układaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy:
• wstępnie rozmieścić rury na poboczu wykopu,
• wykonać złącze, przy użyciu kształtek elektrooporowych,
• opuścić połączony odcinek rurociągu na dno wykopu.
• połączyć odcinki rurociągu na dnie wykopu.
Zgrzewanie czołowe
• sprawdzić stan zgrzewarki (jeśli jest - generatora również), narzędzi oraz rur
i kształtek,
• przyciąć prostopadle do jej osi i usunąć wióry (o ile powstały podczas ciecia); jeśli to konieczne oczyścić rurę wewnętrzna,
• przy użyciu skrobaka usunąć utleniona warstwę PE z co najmniej tych obszarów
łączonych elementów, które znajdują się w strefie zgrzewania (nie dotyczy kształtek
elektrooporowych), a następnie przemyć te miejsca płynem czyszczącym,
• absolutnie czyste suche elementy zestawić ze sobą w połączenie,
• zestawione elementy połączenia unieruchomić w zacisku montażowym,
• przeprowadzić zgrzewanie godnie z instrukcja obsługi zgrzewarki,
• upewnić się, czy proces zgrzewania przebiega bez zakłóceń (zgrzewarka wyświetla
komunikat o pozytywnym zakończeniu procesu),
• zanotować (np. na rurze) czas zakończenia zgrzewania i pozostawić połączenie
w zacisku montażowym na co najmniej 20 minut (okres chłodzenia),
• kable zasilające można odłączyć po upływie co najmniej 2 minut od zakończenia zgrzewania.

6.9.3. Roboty montażowe armatury wodociągowej
Hydranty nadziemne należy łączyć z przewodem wodociągowym poprzez trójnik

wmontowany w przewód, odcinek rury prostej i kolano ze stopka. Skrzynka uliczna
powinna być ustawiona równo z powierzchnia drogi na podparciu z bloków betonowych
lub cegły. Hydranty należy montować na przewodzie po przeprowadzeniu próby
szczelności, montując w trakcie budowy wodociągu wszelkie niezbędne kształtki
przyłączeniowe. Zasuwy wodociągowe należy montować w trakcie wykonywania Robót
montażowych wodociągu. Zasuwy podziemne należy ustawiać na blokach z betonu lub z cegieł,
aby nie wprowadzać dodatkowych naprężeń. Kaptur osłaniający połączenie przedłużenia
wrzeciona z wrzecionem właściwym powinien szczelnie przylegać do górnego kołnierza
zasuwy. Po zakończeniu montażu wodociągu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy
dokonać płukania wodociągu, używając do tego czystej wody. Przewody wodociągowe
należy poddać dezynfekcji. W miejscach szczególnie narażonych na obciążenia jako rury
ochronne należy stosować rury stalowe. Rurę przewodowa należy w rurze ochronnej stabilizować
za pomocą płóz z tworzyw sztucznych w rozstawie co 1,0 do 2,0 m.
7. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW
Kontrola związana z wykonaniem sieci wodociągowej powinna być przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-81 /B-10725. Wyniki przeprowadzonych
badan należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostały
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dana fazę uznać za
niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
Należy sprawdzić:
- wytyczenie osi przewodu i osi studni należących do przepompowni,
- szerokość wykopu,
- głębokość wykopu,
- odwodnienie wykopu,
- szalowanie wykopu,
- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,
- odległość od budowli sąsiadujących,
- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,
- rodzaj podłoża,
- rodzaj rur, kształtek,
- składowanie rur, kształtek, studni,
- ułożenie kanału,
- posadowienie studni,
- zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej,
- dokumentów budowy, jak: dziennik budowy, rejestr obmiarów, pozostałe dokumenty budowy i
zasady przechowywania dokumentów budowy.
• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacja Projektowa polega na porównaniu wykonywanych bądź
wykonanych robót z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na
podstawie oględzin i pomiarów.
• Badanie wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy,
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, zachowanie
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów.
• Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został podebrany, odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480.
• Badanie zasypu kanału sprowadza się do badania warstwy ochronnej
zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.
• Badanie warstwy ochronnej zasypu - obsypki należy wykonać poprzez pomiar jego wysokości
nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sybkości materiału użytego do zasypu. Pomiar należy
wykonać w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m.
• Badanie materiałów użytych do realizacji zadania, porównanie ich cech
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej (normy, atesty)
• Badanie szczelności poszczególnych elementów zadania.
• Badania w zakresie przewodu, obejmują czynności wstępne sprowadzające się
do pomiaru długości (z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością 1cm), badanie ułożenia

przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów.
Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur, na co
najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur
i prefabrykatów przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady:
• rurociągi dłuższe niż 800 m należy próbować odcinkami, odpowiednie długości
mieszczą się w granicach 300 do 500 m,
• łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby,
• proste odcinki rurociągu (miedzy złączami) powinny być przysypane
i zagęszczone, a próba może się odbyć najwcześniej w 48 godzin po zasypaniu,
• maksymalna temperatura wodociągu lub gazociągu nie może być wyższa niż 20°C
• próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym
sprawdzeniu połączeń.
• rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami, nie dłużej niż 24 godziny
• po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany.
UWAGA: poniższe dotyczy jedynie rur PE wodociągowych lub kanalizacji ciśnieniowej,
• miejsca odpowietrzeń muszą znajdować się we wszystkich najwyższych miejscach sieci,
• napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci,
• po całkowitym napełnianiu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin dla
ustabilizowania
• po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg.
8. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarową sieci wodociągowej jest 1 metr (m) dla każdego typu,średnicy.
9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
Badania przy odbiorze powinny byc zgodne z wymaganiami PN-B-10725:1997 „Wodociągi przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
9.1. Odbiór techniczny częściowy
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonania robót,
• dziennik budowy,
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
• sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowa i z opadów atmosferycznych,
• przydatności podłoża naturalnego do budowy wodociągu (rodzaj podłoża, stopień agresywności,
wilgotności),
• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,
• zagęszczanie gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,
• podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości
ułożenia,
• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji
projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
• ułożenia przewodu na podłożu,
• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów
• szczelności przewodów,
• materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia.
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa i ST,
użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności

z innymi wymaganiami.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika
Budowy.
Wyniki badan powinny być wpisane do Dziennika Budowy, który z protokółem próby
szczelności, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza się inwentaryzacje szkicowa) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczącymi rur, jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego
odcinka przewodu. Wymagane jest także dokonanie wpisu do Dziennika Budowy
o wykonaniu odbioru technicznego - częściowego.
9.2. Odbiór techniczny końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym,
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
• protokół przeprowadzonego badania szczelności,
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów,
• inwentaryzacja geodezyjna kanałów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniona jednostka geodezyjna,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
• protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotycząca usunięcia
usterek,
• aktualność dokumentacji projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupełnienia,
• protokoły badan szczelności.
Wyniki badan powinny być wpisane do Dziennika Budowy, który z protokołami
odbiorów technicznych - częściowych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas
budowy, wynikami badan stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja
geodezyjna jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego
końcowego, na podstawie którego przekazuje sie inwestorowi wykonane zadanie.
Konieczne jest także dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru
technicznego końcowego.
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.57 ust. 1 p. 2 ustawy [1], przy
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:
• wykonaniu całego zadania, zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi
w warunkach przepisami i polskimi normami)
• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie
korzystania ulicy i sąsiadujących nieruchomości.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa
1996r.
Informacja techniczna projektowania, montażu i układania rur PVC - U i PE.
PN-99/B-10736 Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1046/2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemia i nad ziemia.
PN-97/B-10725 Wodociągi - przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1452-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
przesyłania wody. Wymagania ogólne.
PN-EN 1452-2 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
przesyłania wody. Rury.
PN-EN 1452-3 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
przesyłania wody. Kształtki.
PN-EN 1452-4 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze.
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH.
1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót dotyczących :
-Montaż hydrantów i zasuw na sieci wodociągowej
-Montaż agregatów prądotwórczych na hydroforniach w miejscowości Chojno
i Chrostkowo Nowe
-Montaż pomp głębinowych o wyższych parametrach technicznych na
hydroforniach w miejscowości Chojno i Chrostkowo Nowe
Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie powyższych robót.
1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem następujących robót:
-Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn.
110mm-103.0 m
-Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80-4.00 kpl.
-Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego 50kW wraz z rozruchem technicznym i
technologicznym 2 szt.
-Dostawa i montaż pomp głębinowych 11kW wraz z rozruchem technicznym i technologicznym
2szt.
Do wykonania ww. robót należy zastosować rozwiązania przedstawione w projekcie.
1.3. Określenia podstawowe w ST
Są zgodne z obowiązującymi normami oraz wytycznymi technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociągowych.
1.4. Zgodność robót z dokumentacja techniczna
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego
realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca natychmiast
powiadomi inspektora nadzoru oraz zamawiającego.
2. WYMAGANIA OGÓLNE
2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego
realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacja umowy, zostaną
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin
pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacja umowy
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona
przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel
wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi
o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do
obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach
jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający
realizacja umowy uwzględnia wyniki badan materiałów i jakości robót, dopuszczalne
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestie.
Polecenia Zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźba
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
Zarządzającego realizacja umowy.
2.2. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały zakupione muszą być u renomowanych producentów,
gwarantujących najwyższą jakość. Materiały muszą być fabrycznie nowe lecz nie mogą
być prototypami.
Materiały muszą spełniać wymogi określone w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U.
z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6).
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych,
posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.
Wykonawca powinien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu - akceptacje Inspektora
Nadzoru.
2.3. Odbiory
Należy wyszczególnić trzy rodzaje odbioru, wynikające z technologii i organizacji
prowadzenia budowy, są to:
- odbiory międzyoperacyjne,
- odbiory częściowe,
- odbiór końcowy.
Z czynności odbiorowych powinien być sporządzony protokół, podpisany przez
wszystkich członków komisji.

2.4. Tablice informacyjne
Wykonawca zobowiązany jest do zakupu, dostarczenia i postawienia na
placu budowy tablicy informacyjnej, która odpowiadać powinna wymogom ustawy Prawo Budowlane. Lokalizacje i projekt tablicy należy uzgodnić z przedstawicielami Strony
Zamawiającej.

3. MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE
3.1. Rurociągi
Do budowy sieci wodociągowej należy stosować:
-rury i kształtki ciśnieniowe PVC 110 PN 10 SDR 11 o połączeniach kielichowych
z uszczelką gumową,
-hydranty nadziemne teleskopowe F 100 z żeliwa sferoidalnego ustawione na
kolanie stopowym Dn 100 mm z zasuwą odcinającą F 100, obudowa teleskopowa
i skrzynka uliczna,
- zasuwy wodociągowe odcinające,F100, kielichowe, pokryte warstwą poliestru
epoksydowego z wrzecionem ze stali nierdzewnej, zabezpieczone skrzynką uliczną
oraz obudową teleskopową.
3.2. Składowanie materiałów
Składowanie rur PVC:
- powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotów.
- wiązki rur PVC można składować jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż do 3 m
wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki
niższej, gdy rury PVC są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy
zastosować boczne wsporniki najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem,
w maksymalnych odstępach nie większych od 1,5 m.
- gdy nie jest możliwe podparcie rur PVC na całej długości to spodnia warstwa rur powinna
spoczywać na drewnianych łatach o szerokości 6minimum 10 cm i grubości 2,5 cm. Rozstaw
podpór nie większych od 2m.
- w stercie rur PVC nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 2m.
Składowanie rur PE:
Rury z PE winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (w wią
zkach).
Powierzchnia składowania powinna być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.
Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2,0 m, w taki sposób, aby
ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej.
Rury po rozpakowaniu należy składować w stertach, z zastosowaniem bocznych,drewnianych
ograniczników w postaci słupków rozmieszczonych w odstępach nie
większych niż 150 cm. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia
warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm i rozstawie
nie większym niż 200 cm.
Rury o różnych średnicach należy składować oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, najsztywniejsze
powinny znajdować się na spodzie.
W stercie powinno się znajdować nie więcej niż 7 warstw i nie wyżej niż 1,0 m.
Jeżeli czas składowania przekracza 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym
wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenia. Kształtki z PE powinny być
składowane w wydzielonych, zabezpieczonych przed uszkodzeniem miejscach, z podziałem na

poszczególne grupy asortymentowe.
Kształtki, złączki, i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w
sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.
Armaturę sieci wodociągowej należy składować w wydzielonych, chronionych przed
uszkodzeniem miejscach, z podziałem na rodzaje i średnice.
Przy pracach przeładunkowych stosować odpowiednie przenośniki.
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie lub wleczenie.
3.3. Piasek i kruszywo
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego
odcinka rurociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
składowania i poboru.
4. SPRZĘT I MASZYNY
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt
używany do robót powinien być zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Zarządzającego realizacja umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie
robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy Zarządzającemu realizacja umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, Wykonawca
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Zarządzającego realizacja umowy. Nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną
przez Zarządzającego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Roboty ziemne w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej należy wykonywać ręcznie!
5. TRANSPORT
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót.
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego
realizacja umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy,
będą usunięte z terenu budowy na polecenie Zarządzającego.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
5.1 Transport rur i kształtek
Przewóz rur może odbywać się wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości.
Przewóz rur i prace przeładunkowe powinny odbywać się przy temperaturze powietrza w
przedziale od -5°C do +30°C. Podczas prac przeładunkowych nie należy rur rzucać. Rury nie
pakietowane, w czasie transportu, powinny być układane na równym podłożu na drewnianych
podkładach o szerokości co najmniej 10cm i grubości co najmniej 2,50mm - ułożonych prostopadle

do osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod
łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniem
się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą klinów i kołków drewnianych. Na rurach nie
wolno przewozić innych materiałów.
Rury polietylenowe zarówno w odcinkach prostych jak i zwojach nie mogą być rzucane i
przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone.
Bezpieczny i prawidłowy transport rur to przede wszystkim podparcie ładunku na całej długości,
odpowiednie jego zabezpieczenie przed przemieszczaniem się.
W trakcie za i rozładunku przy użyciu żurawi należy stosować liny miękkie np. nylonowe,
bawełniano-konopne czy z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosować metalowych lin lub
łańcuchów. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach w sposób uniemożliwiający
ich niekontrolowane przemieszczanie się i uszkodzenie.
6. WYKONANIE ROBÓT
Roboty należy prowadzić zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, projektem organizacji robót
i poleceniami Inspektora Nadzoru, przy zastosowaniu materiałów o wymaganej jakości.
6.1. Wymagania ogólne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana sieć
wodociągowa.
6.2. Roboty przygotowawcze
Projektowana os wodociągu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami.
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z zachowaniem ciągów reperów roboczych.
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. Kołków osiowych z
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30 - 50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki wbija się po
dwu stronach wykopu tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci
haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.
Położenie rurociągu musi być tak dobrane, aby układ jego linii nie powodował żadnych szkód
w innych systemach, fundamentach i strukturach łącznie z systemami dróg. Z drugiej
strony te systemy nie powinny uszkodzić układanych rurociągów tworzywowych.
Odległość od innych systemów musi być wystarczająca dla przeprowadzenia prac
remontowych. Odległości te reguluje prawo budowlane i stosowne przepisy branżowe. Szczególna
uwagę należy zwrócić na układanie rurociągów tworzywowych w pobliżu sieci cieplnych lub kabli
wysokiego napięcia tzn. przewodów o temperaturze wyższej od temperatury gruntu. Bez żadnych
specjalnych pomiarów mogą być stosowane następujące odległości minimalne (ze względu na
wpływ ogrzewania):
- do linii rurociągów systemów grzewczych - 1,0 m,
- do kabli niskiego i wysokiego napięcia ( napięcie max. 20 kV),
-pojedynczych lub większej ilości w tym samym rowie = 0,3 m,
-do pojedynczych kabli pod napięciem wyższym niż 20 kV = 0,75 m,
-do kilku kabli pod napięciem wyższym niż 20 kV w tym samym wykopie = 0,75-1,00m,
- do mocno obciążonych kabli, zwłaszcza o napięciu od 132 kV do 400 kV = 1,00-1,25m,
W dwóch ostatnich przykładach warunki termiczne powinny być ścisłe określone.
Jeżeli rurociąg jest wystawiony na działanie temperatury wyższej niż 200C, musi być
oceniany wpływ temperatury na własności materiału.
6.3. Roboty ziemne
Wykopy pod siec wodociągową należy wykonać o ścianach pionowych lub ze

skarpami, mechanicznie koparka o pojemności łyżki 0,25m3 - 0,6m3 oraz ręcznie w miejscach
skrzyżowań miedzy sobą sieci zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B- 06050 i PN-B-10736.
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych prostopadle do
trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych,
naciągniecie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.
Wydobyta ziemie na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości
1,0m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale
oczyszczone z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0m powinno wynosić zgodnie
z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i urwisk:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w pozostałych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych1:1,25,
- w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu.
Dla gruntów nawodnionych należy wykonać wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa
powinna wystawać 15cm ponad teren. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od
rzędnej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm.
Wykopy należy wykonywać bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu
do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzędnych dna. Ławy należy
montować nad wykopem na wysokości ca 1,0m nad powierzchnia terenu w odstępach co 30m.
Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, a w razie podwieszenia
w sposób zapewniający ich eksploatacje. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być
wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w odległości nie
większej niż 20m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +- 3cm
dla gruntów zwięzłych, +- 5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokości wykopu wynosi +- 5cm.
6.4. Odspajanie i transport urobku
Wykopy dla sieci wodociągowej należy wykonać przy użyciu małej koparki o pojemności
łyżki 0,25 m3 - 0,6 m3. W miejscach skrzyżowan miedzy sobą sieci wykonać wykopy tylko
ręcznie. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad
krawędzią wykopu. Transport nadmiaru urobku należy wykonać w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Istniejące elementy nawierzchni i podbudowy (kostka betonowa, kostka
granitowa, krawężniki) przewidziane do ponownego wykorzystania należy składować w
wydzielonych miejscach wzdłuż wykopu.
6.5. Szalunki
Wykopy liniowe należy wykonać w deskowaniu pełnym na całej głębokości pod
terenem (na głębokości swobodnego zwierciadła wody gruntowej palami szalunkowymi).
Wykop z deskowaniem należy tak wykonać, aby bale drewniane przylegały do ścian
wykopu dokładnie w płaszczyźnie pionowej. Górne bale należy wysunąć na 10-15 cm
ponad poziom ścian wykonanych ze skarpami w celu zabezpieczenia wykopu przed
zsunięciem ziem. Deskowanie ścian wykonać obustronnie z nakładkami i rozporami.
Rozpory mogą być drewniane z drewna okrągłego o średnicy 140-220 mm o długości o 510 cm dłuższej od szerokości wykopu w świetle nakładek. W celu zabezpieczenia ich przed
pękaniem i strzępieniem się w czasie wbijania pomiędzy nakładki – stosuje się je na
końcach. Przy rozpieraniu deskowań nie wolno stosować klinów i nakładek wydłużających

rozpory, ponieważ nawet przy małych ruchach obudowy spowodowanych czynnikami
zewnętrznymi mogą one wysunąć sie powodując zasypanie wykopu i „zamkniecie"
obudowy. Poza rozporami drewnianymi można zastosować różne typy rozpór stalowych
i stalowo-drewnianych, śrubowych z gwintem trapezowym lub prostokątnym lub rozpory
z zamkami klinowymi. Ich stan techniczny, zwłaszcza rozpór śrubowych należy okresowo
sprawdzać i uszkodzone eliminować.
Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegółowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopów na czas budowy, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę
wykonywanych robót.
6.6. Podsypka
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania:
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm,
- materiał nie może być zmrożony,
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
Jeżeli grunt lokalny spełnia powyższe wymagania nie musi być wykonywany wykop
do poziomu podsypki. Wysokość podsypki powinna wynosić 10cm. Jeżeli w dnie wykopu
występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest skalne, wysokość
podsypki powinna wzrosnąć o 5cm. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby
rura spoczywała na nim jedna czwarta swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w pianie
krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi
przewodu nie powinno przekraczać dla przewodów PVC 10cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno być większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od
rzędnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego
punkcie +- 1cm. Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami PN-81/B10735.
6.7.Obsypka rurociągów
Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończenia
posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy
przynajmniej 0,3m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury.
Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał
na wymianę w przypadku wymiany, a bez wymiany będzie to grunt rodzimy.
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub
nie został przemieszczony. Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu
ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować
w tym samym czasie po obu stronach przewodu.
6.8. Zasypka wykopu
Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała, wymagania struktury nad
rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodników czy terenów zielonych).
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt sypki, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg. PN - 86/B-02480. Materiał zasypu powinien byc
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod
złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej
dokonuje się gruntem rodzimym jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 300mm. Nie
można używać dużych kamieni i głazów narzutowych.
6.9. Roboty montażowe
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonywania robót montażowych. W
celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy
kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości

posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacja Projektowa.

6.9.1. Ogólne warunki układania rurociągów PVC
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczna. Rury PVC układać na przygotowanym podłożu w
temperaturze powietrza 0-30°C. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu,
należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w
czasie transportu i składowania. Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch
lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osia i niweleta
powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd
w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić
(przez obsypanie ziemia po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła
zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Bose końce rur należy
wciskać w kielich po uprzednim posmarowaniu środkiem ułatwiający poślizg. Przed przystąpieniem
do wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha której wciskany będzie bosy
koniec rury, powinna być uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Po wykonaniu
montażu należy wykonać próby szczelności rurociągu pomiędzy punktami węzłowymi. Po
wykonaniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym można przystąpić do zasypania wykopów.
Na wysokości około 20 cm nad rurociągiem należy ułożyć taśmę sygnalizacyjna lub ostrzegawcza.
6.9.2. Ogólne warunki układania rurociągów PE
Rury PE układać na podsypce z dobrze ubitego piasku w temperaturze powietrza 0-30°C. Łączyć
za pomocą zgrzewania doczołowego lub za pomocą kształtek zaciskowych. Montaż rurociągu za
pomocą zgrzewania doczołowego poszczególnych rur wykonywać na zewnątrz wykopu. Przed
zgrzewaniem należy odpowiednio przygotować powierzchnie czołowe łączonych rur poprzez
odcięcie rur piła o drobnym uzębieniu i następnie je oczyścić. Po wykonaniu montażu należy
wykonać próby szczelności rurociągu pomiędzy punktami węzłowymi. Po wykonaniu próby
szczelności z wynikiem pozytywnym można przystąpić do zasypania wykopów. Na wysokości
około 20 cm nad rurociągiem należy ułożyć taśmę sygnalizacyjna. Przy układaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy:
• wstępnie rozmieścić rury na poboczu wykopu,
• wykonać złącze, przy użyciu kształtek elektrooporowych,
• opuścić połączony odcinek rurociągu na dno wykopu.
• połączyć odcinki rurociągu na dnie wykopu.
Zgrzewanie czołowe
• sprawdzić stan zgrzewarki (jeśli jest - generatora również), narzędzi oraz rur
i kształtek,
• przyciąć prostopadle do jej osi i usunąć wióry (o ile powstały podczas ciecia); jeśli to konieczne oczyścić rurę wewnętrzna,
• przy użyciu skrobaka usunąć utleniona warstwę PE z co najmniej tych obszarów
łączonych elementów, które znajdują się w strefie zgrzewania (nie dotyczy kształtek
elektrooporowych), a następnie przemyć te miejsca płynem czyszczącym,
• absolutnie czyste suche elementy zestawić ze sobą w połączenie,
• zestawione elementy połączenia unieruchomić w zacisku montażowym,
• przeprowadzić zgrzewanie godnie z instrukcja obsługi zgrzewarki,
• upewnić się, czy proces zgrzewania przebiega bez zakłóceń (zgrzewarka wyświetla
komunikat o pozytywnym zakończeniu procesu),
• zanotować (np. na rurze) czas zakończenia zgrzewania i pozostawić połączenie
w zacisku montażowym na co najmniej 20 minut (okres chłodzenia),
• kable zasilające można odłączyć po upływie co najmniej 2 minut od zakończenia zgrzewania.

6.9.3. Roboty montażowe armatury wodociągowej
Hydranty nadziemne należy łączyć z przewodem wodociągowym poprzez trójnik
wmontowany w przewód, odcinek rury prostej i kolano ze stopka. Skrzynka uliczna
powinna być ustawiona równo z powierzchnia drogi na podparciu z bloków betonowych
lub cegły. Hydranty należy montować na przewodzie po przeprowadzeniu próby
szczelności, montując w trakcie budowy wodociągu wszelkie niezbędne kształtki
przyłączeniowe. Zasuwy wodociągowe należy montować w trakcie wykonywania Robót
montażowych wodociągu. Zasuwy podziemne należy ustawiać na blokach z betonu lub z cegieł,
aby nie wprowadzać dodatkowych naprężeń. Kaptur osłaniający połączenie przedłużenia
wrzeciona z wrzecionem właściwym powinien szczelnie przylegać do górnego kołnierza
zasuwy. Po zakończeniu montażu wodociągu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy
dokonać płukania wodociągu, używając do tego czystej wody. Przewody wodociągowe
należy poddać dezynfekcji. W miejscach szczególnie narażonych na obciążenia jako rury
ochronne należy stosować rury stalowe. Rurę przewodowa należy w rurze ochronnej stabilizować
za pomocą płóz z tworzyw sztucznych w rozstawie co 1,0 do 2,0 m.
7. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW
Kontrola związana z wykonaniem sieci wodociągowej powinna być przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-81 /B-10725. Wyniki przeprowadzonych
badan należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostały
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dana fazę uznać za
niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
Należy sprawdzić:
- wytyczenie osi przewodu i osi studni należących do przepompowni,
- szerokość wykopu,
- głębokość wykopu,
- odwodnienie wykopu,
- szalowanie wykopu,
- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,
- odległość od budowli sąsiadujących,
- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,
- rodzaj podłoża,
- rodzaj rur, kształtek,
- składowanie rur, kształtek, studni,
- ułożenie kanału,
- posadowienie studni,
- zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej,
- dokumentów budowy, jak: dziennik budowy, rejestr obmiarów, pozostałe dokumenty budowy i
zasady przechowywania dokumentów budowy.
• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacja Projektowa polega na porównaniu wykonywanych bądź
wykonanych robót z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na
podstawie oględzin i pomiarów.
• Badanie wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy,
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, zachowanie
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów.
• Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został podebrany, odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480.
• Badanie zasypu kanału sprowadza się do badania warstwy ochronnej
zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.
• Badanie warstwy ochronnej zasypu - obsypki należy wykonać poprzez pomiar jego wysokości

nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sybkości materiału użytego do zasypu. Pomiar należy
wykonać w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m.
• Badanie materiałów użytych do realizacji zadania, porównanie ich cech
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej (normy, atesty)
• Badanie szczelności poszczególnych elementów zadania.
• Badania w zakresie przewodu, obejmują czynności wstępne sprowadzające się
do pomiaru długości (z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością 1cm), badanie ułożenia
przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów.
Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur, na co
najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur
i prefabrykatów przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady:
• rurociągi dłuższe niż 800 m należy próbować odcinkami, odpowiednie długości
mieszczą się w granicach 300 do 500 m,
• łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby,
• proste odcinki rurociągu (miedzy złączami) powinny być przysypane
i zagęszczone, a próba może się odbyć najwcześniej w 48 godzin po zasypaniu,
• maksymalna temperatura wodociągu lub gazociągu nie może być wyższa niż 20°C
• próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym
sprawdzeniu połączeń.
• rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami, nie dłużej niż 24 godziny
• po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany.
UWAGA: poniższe dotyczy jedynie rur PE wodociągowych lub kanalizacji ciśnieniowej,
• miejsca odpowietrzeń muszą znajdować się we wszystkich najwyższych miejscach sieci,
• napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci,
• po całkowitym napełnianiu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin dla
ustabilizowania
• po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg.
8. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarową sieci wodociągowej jest 1 metr (m) dla każdego typu,średnicy.
9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
Badania przy odbiorze powinny byc zgodne z wymaganiami PN-B-10725:1997 „Wodociągi przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
9.1. Odbiór techniczny częściowy
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonania robót,
• dziennik budowy,
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
• sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowa i z opadów atmosferycznych,
• przydatności podłoża naturalnego do budowy wodociągu (rodzaj podłoża, stopień agresywności,
wilgotności),
• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,
• zagęszczanie gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,
• podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości
ułożenia,
• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji

projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
• ułożenia przewodu na podłożu,
• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów
• szczelności przewodów,
• materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia.
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa i ST,
użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności
z innymi wymaganiami.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika
Budowy.
Wyniki badan powinny być wpisane do Dziennika Budowy, który z protokółem próby
szczelności, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza się inwentaryzacje szkicowa) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczącymi rur, jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego
odcinka przewodu. Wymagane jest także dokonanie wpisu do Dziennika Budowy
o wykonaniu odbioru technicznego - częściowego.
9.2. Odbiór techniczny końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym,
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
• protokół przeprowadzonego badania szczelności,
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów,
• inwentaryzacja geodezyjna kanałów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniona jednostka geodezyjna,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
• protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotycząca usunięcia
usterek,
• aktualność dokumentacji projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupełnienia,
• protokoły badan szczelności.
Wyniki badan powinny być wpisane do Dziennika Budowy, który z protokołami
odbiorów technicznych - częściowych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas
budowy, wynikami badan stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja
geodezyjna jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego
końcowego, na podstawie którego przekazuje sie inwestorowi wykonane zadanie.
Konieczne jest także dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru
technicznego końcowego.
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.57 ust. 1 p. 2 ustawy [1], przy
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:
• wykonaniu całego zadania, zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi
w warunkach przepisami i polskimi normami)
• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie
korzystania ulicy i sąsiadujących nieruchomości.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa
1996r.
Informacja techniczna projektowania, montażu i układania rur PVC - U i PE.
PN-99/B-10736 Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1046/2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemia i nad ziemia.
PN-97/B-10725 Wodociągi - przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1452-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
przesyłania wody. Wymagania ogólne.
PN-EN 1452-2 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
przesyłania wody. Rury.
PN-EN 1452-3 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
przesyłania wody. Kształtki.
PN-EN 1452-4 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze.

