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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

1. WSTEP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania                

i odbioru robót związanych z budową rozdzielczej sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w 

wodę budownictwa mieszkaniowego pomiędzy miejscowościami Mierzejewo – Oporówko 

oraz rurociągu wodociągowego do przesyłania wody od studni głębinowej ujęcia wody                   

w miejscowości Oporówko do stacji uzdatniania wody ( SUW ) w Mierzejewie, gmina 

Krzemieniewo, powiat leszczyński. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                      

i realizacji robót przy budowie rozdzielczej sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w wodę 

budownictwa mieszkaniowego pomiędzy miejscowościami Mierzejewo – Oporówko oraz 

rurociągu wodociągowego do przesyłania wody od studni głębinowej ujęcia wody                             

w miejscowości do stacji uzdatniania wody ( SUW ) w Mierzejewie, gmina Krzemieniewo. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót obejmuje teren działek stanowiących drogi gminne o nawierzchni gruntowej                    

i utwardzonej.  

 

Podstawowe dane projektowanego przedsięwzięcia. 

 

Lp. Wyszczególnienie   elementów Jedn. Parametr 

1. Długość projektowanej sieci wodociągowej z rur PVC DZ 160  łączący 

sieci wodociągowe pomiędzy miejscowościami Mierzejewo – Oporówko.  
m 2415,50 

2. Długość proj.  rurociągu wodociągowego przesyłowego z rur PVC DZ 160  

od studni ujęcia wody w m. Oporówko  do stacji SUW w m. Mierzejewo. 
m 2395,20 

3. Średnia głębokość projektowanej sieci wodociągowej i rurociągu 

wodociągowego przesyłowego. 
m 1,60 

4. Przejście przekopem w pasie dróg gminnych  sieci i rurociągu PVC DZ 

160 w jednym wykopie z zastosowaniem rur ochronnych PE 250.   
m 

2x30 

2x13 

5. Przejście przewiertem w pasie dróg gminnych sieci i rurociągu  

przesyłowego PVC DZ 160 z zastosowaniem rur ochronnych PE 250.   
m 2x25 

6. Armatura na sieci wodociągowej: 

Zasuwa żeliwna kołnierzowa D0 

Zasuwa żeliwna kołnierzowa D 80 

Hydrant nadziemny D 80 

 

szt. 

szt. 

szt. 

 

1 

2 

2 

7. Armatura na rurociągu przesyłowym: 

Zasuwa żeliwna kołnierzowa D0 

Zasuwa żeliwna kołnierzowa D 80 

Hydrant nadziemny D 80 

 

szt. 

szt. 

szt. 

 

1 

2 

2 

 

Zakres robót obejmuje: 

- wytyczenie niwelacyjne trasy sieci, prace inwentaryzacyjne, 

- opracowanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego, 

- wykopy ręczne związane z pracami ziemnymi w rejonie istniejących urządzeń 

podziemnych wraz z ich  zabezpieczeniem, montażem i demontażem konstrukcji  

podwieszeń, 
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- naprawa przerwanej sieci drenarskiej, 

- dokop ręczny po koparce, 

- roboty rozbiórkowe nawierzchni dróg wraz odtworzeniem nawierzchni,  

- wykopy mechaniczne gruntu na odkład, 

- wywiezienie części urobku przy wymianie gruntu, 

- wykonanie przewiertów z zastosowaniem rur ochronnych, 

- wykonanie podsypki z piasku dowiezionego warstwą 15 cm, 

- ułożenie rurociągów z montażem armatury, oznakowaniem taśmą wkładką metalową,  

- zabezpieczeniem węzłów blokami oporowymi i podporowymi ,  

- montaż uzbrojenia sieci, 

- ręczne zasypanie rurociągów piaskiem dowiezionym ( obsypka ) z zagęszczeniem, 

- zasypanie wykopu gruntem rodzimym z rozplantowaniem urobku i wyrównaniem terenu, 

- próbę szczelności, dezynfekcję rurociągów, płukanie sieci, badanie jakości wody, 

- mechaniczne plantowanie i uporządkowanie terenu, oznakowanie armatury. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia 

wody odbiorcom, 

 wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 

przeznaczony do zaopatrywania ludności w wodę, 

 rurociąg przesyłowy - wodociąg do przesyłania wody od studni głębinowej ujęcia 

wody w  do stacji uzdatniania wody, 

 sieć wodociągowa zewnętrzna – układ przewodów wodociągowych znajdujący się 

poza budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność,  

 przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód wodociągowy doprowadzający wodę 

od przewodu magistralnego do odgałęzień domowych i innych punktów czerpalnych, 

 blok oporowy – betonowy – blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed 

osiowymi przemieszczeniami. 

 grodzica – ścianka oporowa stalowa dla zabezpieczenia bloku oporowego,  

 woda do spożycia przez ludzi – woda spełniająca wymagania jakościowe określone  w 

RMZ z dnia 19.11.2002 w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz.U. 203/02 poz. 1718. 

 ciśnienie robocze instalacji - ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji 

projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 

przekroczone w żadnym jej punkcie. 

 ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody 

w najniższym punkcie instalacji. 

 ciśnienie próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym  

dokonywane jest badanie jej szczelności. 

 ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość 

elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 

 temperatura robocza – temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji    

projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 

przekroczona w żadnym jej punkcie. 

średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, 

w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur PVC, PE – średnicy zewnętrznej, 

dla rur żeliwnych i kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-B- 10725, PN-B- 10736, 

PN-EN 1452-1, PN-EN 1452-2, PN-EN 1452-3, 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót: 

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefę robót zgodnie z projektem czasowej organizacji 

ruchu. Przed przystąpieniem do robót, należy uzgodnić projekt czasowej organizacji ruchu                          

z Urzędem Gminy Krzemieniewo oraz termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu. 

 

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,  

przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie istniejących punktów 

granicznych i geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia                   

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 

zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadawalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego prac. Wykonawca dostarczy, zainstaluje                  

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

kładki, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie                              

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

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 budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować 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 działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem gruntu substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                       

i zabezpieczone 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 urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 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 powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 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 budowie. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.6. Ochrona i utrzymanie porządku 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.7. 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 

prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r,                    

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z póz. zm.). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie 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 zastosowane do budowy sieci 

wodociągowej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez 

normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm 

krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiały mające kontakt z woda do picia muszą 

posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 
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2.2. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów 

Rury przewodowe – rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i zostały 

uzgodnione w projekcie budowlanym. 

Do wykonania przedsięwzięcia stosuje się następujące materiały: 

 rury ciśnieniowe z polichlorku winylu PVC-U wg PN-EN 1451-1, PN-EN 1451-2, 

 kształtki wodociągowe z PVC powinny spełniać wymogi normy PN–EN 1452-3. 

 rury PE przewodowe powinny odpowiadać normie wg normy PN-EN 12201-2:2011, wg 

normy PN-EN 12201-2:2012 

 rury PE ochronne do przewiertów powinny odpowiadać normie wg normy PN-EN 

12201-2:2011, wg normy PN-EN 12201-2:2012 

 piasek do podsypki i zasypki przewodu frakcji 0,5-2,0 mm, 

 żwiry filtracyjne 2,0-4,0 mm, 

 beton – beton hydrotechniczny klasy B15 (C12/15) powinien być zgodny z wymaganiami 

normy PN EN 206 1: 2003  

 zasuwy żeliwne klinowe z miękkim doszczelnieniem z obudową wg PN-EN 1074. 

 złącza kielichowo-kołnierzowe żeliwne dla rur PVC oraz łączniki rurowe systemu 

producenta rur. 

Na rurociągu wodociągowym należy zamontować armaturę klasy o równoważnych 

właściwościach technicznych produkcji AVK, Jafar, Hawle o minimalnym ciśnieniu 

nominalnym 1MPa  

Zasuwy – zastosować zasuwy miękkouszczelnione, kołnierzowe, krótkie PN10 zbudowane                           

z następujących materiałów: korpus i pokrywa – żeliwo sferoidalne; 

pokrycie – powłoka z farby epoksydowej zew. i wew. o grubości warstwy min. 250 μm; 

klin – żeliwo sferoidalne nawulkanizowane powłoką z gumy NBR; 

trzpień i śruby pokrywy – stal nierdzewna. 

Połączenia kołnierzowe wykonać śrubami nierdzewnymi. 

Hydranty - zastosować hydrant DN80 nadziemny PN10 koloru czerwonego.  Odwodnienie 

hydrantu zabezpieczyć dwudzielną skorupą perforowaną z tworzywa sztucznego owiniętą 

warstwą geowłókniny Całość zabezpieczyć przed obsunięciem opaskami z zamkami. Korpus 

hydrantu należy obsypać w dolnej części żwirkiem, tworzącym odwodnienie hydrantu. 

Wysokość hydrantu dostosować do głębokości posadowienia sieci wodociągowej, 

zachowując posadowienie osi króćców nasady na wysokości 60-70 cm powyżej terenu. 

Zastosować kolano stopowe producenta zastosowanego hydrantu. 

Beton – beton hydrotechniczny klasy B15 (C12/15)  powinien być zgodny z wymaganiami 

normy PN EN 206 1: 2003.  

 

2.3. Składowanie materiałów 

Materiały nie należy składać w pasie drogi gminnej lub na sąsiednich działkach po 

uzgodnieniu z ich właścicielami. Koszty związane ze składowaniem materiałów należy ująć 

w kosztach ogólnych budowy. Rury przewodowe – 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 (PVC,PE) należy składować w taki sposób, aby stykały sie one z 

podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. 

Wysokość sterty rur PVC, PE nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny 

być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu 

przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 

Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 

wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozje. 
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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. 

Cement – składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach 

zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas 

przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

 

3. SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego 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 SST. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien spełniać normy ochrony 

środowiska i przepisów dotyczących jego prawidłowego użytkowania. 

 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych, przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych. 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót: 

 koparko-spycharko lub koparko-ładowarkę o poj. łyżki 0,15 m3 

 koparkę jednonaczyniową kołową 0,25 m3, 

 spycharkę gąsienicową 55 kW (75 KM), 

 równiarkę samojezdną 74 kW (100 KM), 

 zrywarkę przyczepną, 

 walec wibracyjny, walec statyczny samojezdny 10 t, 

 sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, 

 pompę przeponową spalinową do 35m3/h z zestawem wężów parcianych. 

 maszynę do wierceń poziomych, 

 wibromłot z pulpitem sterowniczym 10kW, 

 żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 

 wciągarkę ręczną 3-5 t, 

 ciągnik kołowy 29-37 kW, 

 samochód dostawczy do 0,9 t, 

 samochód skrzyniowy do 5 t, 

 samochód samowyładowczy od 5 do 10 t, 

 samochód beczkowóz 4 t, 

 przyczepę skrzyniową 6,0 t, 

 skrapiarkę do bitumu przewoźną z ręczną pompą  250-500dm3, 

 rozkładarkę mas bitumicznych o szer. 12,0 m, 

 piłę spalinową do mas bitumicznych z tarczą, 

 zespół prądotwórczy 3-faz.przewoźny 38,0kVA, 

 sprężarkę powietrzną, przewoźną, spalinową 4-5 m3/min, 

 obudowę metalową skrzyniową do wykopów-typ boksowy, 

 pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 

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. 

 

 

 



    8 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

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. Podczas prac załadunkowych i wyładunkowych rur nie należy rzucać,                          

a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z PVC, PE w temperaturze 

blisko OoC. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać 

ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 

należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy 

przedzielić elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

 

4.3. Transport armatury przemysłowej 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie                              

z obwiązującymi przepisami transportowymi i wytycznymi producenta. Armatura 

transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 

mechanicznymi. Armatura drobna powinna być posegregowana i pakowana w skrzynie lub 

pojemniki. 

 

4.4. Transport skrzynek ulicznych 

Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca 

zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki 

należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek 

powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. Transport i wyładunek 

materiału powinien być zgodny z zaleceniami producenta. 

 

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 

spowodują: 

 segregacji składników, 

 zmiany składu mieszanki, 

 zanieczyszczenia mieszanki, 

 obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe 

wbudowanie i zagęszczenie mieszanki. 
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4.6. Transport kruszywa 

Kruszywa użyte przy realizacji robót mogą być transportowane dowolnymi środkami 

samowyładowczymi. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej 

ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 

 

4.7. Transport cementu 

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi 

cement przed wilgocią. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w Dokumentacji Projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                       

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia 

robót 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 Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli                           

i użytkowników uzbrojenia nad i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 

warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Przed przystąpieniem do robót 

ziemnych należy opracować i uzgodnić projekt organizacji zabezpieczenia ruchu drogowego.  

W czasie prowadzenia robót wykonawca zapewni przejezdność dróg w których będą 

prowadzone wykopy wraz z dojazdem do posesji.  

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą wypompowywaną z wykopów lub                      

z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej 

następujące warunki: 

a) górne krawędzie obudowy lub bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm 

ponad szczelnie przylegający 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. 
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5.3. Roboty ziemne 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać próbne przekopy w celu 

zlokalizowania istniejących urządzeń podziemnych. Istniejące uzbrojenie należy 

zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 

Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały do budowy 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. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być złożony obok wykopu w odległości zapewniającej 

stateczność ściany wykopu i bezpieczeństwo prowadzonych prac. 

 

Wykop pod projektowane rurociągi przewidziano jako wąsko-przestrzenny o ścianach 

pionowych umocnionych o szerokości dna 1,5 m na odcinkach ułożenia dwóch przewodów. 

Na odcinkach przebiegu pojedynczego rurociągu szerokość wykopu wniesie 1,0 m. Dno 

wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 

0,15 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,15 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed 

ułożeniem przewodów. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

Urobek należy odkładać na stronę pobocza wykopu oraz w uzgodnieniu z właścicielami 

działek w celu zapewnienia dojazdu do pobliskich działek. Wykopy wykonać zgodnie z BN-

83/8836-02 oraz przepisami BHP.  Nadmiar urobku należy wywieźć i zagospodarować w 

uzgodnieniu z Urzędem Gminy Krzemieniewo lub wykorzystać do wyrównania przyległego 

terenu.  

W miejscowości Mierzejewo roboty będą prowadzone w bliskiej odległości od rurociągu 

kanalizacji deszczowej powstałego po zabudowie rowu przydrożnego. 

Przy prowadzeniu wykopu w pasie utwardzonego pobocza zatoczki drogi gminnej w m. 

Mierzejewo należy zdemontować istniejącą nawierzchnię z trylinki. Po wykonaniu robót 

należy ponownie utwardzić pobocze. Roboty ziemne w m. Mierzejewo w poboczu pasa drogi 

asfaltowej wykonać przekopem z częściową rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni 

asfaltowej. Przy rozbiórce nawierzchni konieczne będzie wywiezienie urobku i jego czasowe 

składowanie. Przejścia rurociągów pod nawierzchnią asfaltową drogi gminnej                                  

w miejscowości Mierzejewo wykonać w rurach ochronnych.  

 

Przy robotach rozbiórkowych nawierzchni asfaltowej należy dokonać: 

- przecięcia nawierzchni asfaltowej ( warstwy ścieralnej i wiążącej ) na odcinku 

niezbędnym do wykonania wykopu i robót montażowych, 

- mechaniczne rozebranie podbudowy nawierzchni asfaltowej, 

- wywiezienie urobku z terenu rozbiórki. 

 

Po wykonaniu robót montażowych i ziemnych należy przystąpić do odtworzenia nawierzchni 

jezdni. W pasie drogi odtworzenie nawierzchni jezdni wykonać jak dla kategorii KR2. Dla 

drogi o ruchu kategorii KR2 należy wykonać podbudowę o grubości 20 cm z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwę wiążącą grubości 7 cm z betonu 

asfaltowego, warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego. Nawierzchnie dróg 

gruntowych należy naprawić poprzez ich zagęszczenie, profilowanie i wyrównanie.  
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Projektowane sieci (sieć wodociągowa i rurociąg przesyłowy ) będą kolidowały                                

z urządzeniami podziemnymi: kanalizacją deszczową, siecią gazową ś/c z przyłączami, siecią 

telekomunikacyjną, siecią energetyczną. W m. Oporówko sieci wodociągowe będą 

przebiegały równolegle do sieci gazowej. Trasa rurociągów wodociągowych będzie 

przebiegać w pasie dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej i w drogach o nawierzchni 

gruntowej nieutwardzonej. Przy wykonywaniu wykopów w m. Oporówko ( dz. nr 231/4 ) 

wzdłuż budynków garażowych może wystąpić kolizja z niezinwentaryzowanymi kablami 

energetycznymi zasilającymi te obiekty.  

Grunty orne w rejonie przebiegu sieci wodociągowych są zdrenowane. W przypadku 

przerwania sieci drenarskiej, rurociągi należy naprawić poprzez wstawienie nowych rur 

ułożonych na korytkach z desek na podsypce piaskowej.  

Zgodnie z protokołem zespołu koordynacyjnego, przed przystąpieniem do prac należy zgłosić 

ich zamiar do dysponentów sieci. W miejscu kolizji wykonać próbne przekopy celem 

ustalenia położenia przewodów. Prace ziemne w pobliżu urządzeń podziemnych wykonać 

ręcznie.                        

 

5.4. Roboty montażowe 

5.4.1. Warunki ogólne 

Do budowy sieci wodociągowej należy zastosować wyłącznie materiały, które spełniają 

wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i posiadają aprobatę właściwego 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego 

Państwowego Zakładu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL.  

Rurociągi należy wykonać z rur PVC-U kielichowych DZ 160/6,2, PN 10, SDR 26 łączonych 

na uszczelki gumowe zakładane fabrycznie w kielich rury. Na załamaniach trasy rurociągów, 

na wewnętrznych łukach zastosować łuki z PVC DZ 160 z wydłużonym kielichem. 

Rury układać opisem fabrycznym do góry. Roboty montażowe należy prowadzić w 

odwodnionym wykopie. Armatura powinna być zabezpieczona przed wewnętrznym 

zanieczyszczeniem. Połączenia kołnierzowe wykonać śrubami nierdzewnymi. Zasuwy należy 

zaopatrzyć w obudowy i skrzynki uliczne. Skrzynki uliczne zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem mechanicznym drogowymi płytami ażurowymi lub obrzeżami betonowymi. 

Trasę przewodów wodociągowych należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego 

lub biało-niebieskiego o szer. 20 cm z zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić 

na wysokości 30 cm nad grzbietem rury, a jej końcówki połączyć ze skrzynkami zasuw. Przed 

całkowitym zasypaniem przewodów, należy przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną. 

 

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodów 

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 w I strefie o hz = 0,8 m, hn = 1,2 m. 

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu, aby opierał sie na nim wzdłuż całej długości 

co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. 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. 
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Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 

 rury z tworzyw sztucznych PVC poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami 

gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta rur oraz łączniki z 

pierścieniami zabezpieczającymi przed przesunięciem. 

 rury z tworzyw sztucznych PE  poprzez łączniki z pierścieniami zabezpieczającymi przed 

przesunięciem. 

 kształtki żeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi 

dostarczonymi w komplecie przez producenta rur. 

 kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką 

w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim 

założeniu uszczelki gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki 

w przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość 

dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podana w warunkach technicznych wytwórni, 

b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na 

połączeniu rur (złączu kielichowym) nie przekracza kąta 1,80  ( 0,09 m ) dla rury PVC DZ 

160  L- 6,0 m można wykorzystać elastyczność rur. Wykorzystanie w układaniu rur odchyleń 

związanych z elastycznością rur wymaga wykonania na całej szerokości wykopu, obsypki 

ochronnej z piasku na długości 1,2 – 1,5 m na wysokość 30 cm. 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze 

od +5 do +30oC. 

 

5.5.3. Wytyczne wykonania bloków oporowych 

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi, rozszczelnieniem, przemieszczeniami 

osiowymi sieci projektuje się zabezpieczenie w postaci betonowych bloków oporowych. 

Betonowe bloki oporowe należy wykonać jako zabezpieczenie przy łukach, zasuwach. 

Szerokość bloku oporowego nie powinna być mniejsza niż odległość ścian wykopu od ścianki 

przewodu. Blok powinien opierać się o grunt nienaruszony. Długość bloku powinna być tak 

dobrana, by wypadkowa siły rozrywającej przechodziła przez środek podstawy lub co 

najmniej przez rdzeń bloku ( środkową 1/3 ściany opierającej się o grunt). Równocześnie, 

trzeba uwzględnić wolną przestrzeń pomiędzy kielichem rury  lub kształtki a początkiem 

bloku, celem umożliwienia naprawy złącza. W tym celu należy część bloku wyprofilować 

jako trapez lub ściąć narożnik od strony kielicha i nadać blokowi formę dostosowaną do 

warunków lokalnych. Można stosować bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane. 

Bloki należy wykonać z betonu zwykłego co najmniej klasy B15 ( C12/15 ). W celu 

zabezpieczenia armatury przed tarciem o beton przy blokach zastosować grubą folię lub 

taśmę z tworzywa sztucznego. 

Ponieważ rurociągi będą prowadzone w wykopie  równolegle i będzie miejsca na 

posadowienie typowego bloku oporowego pomiędzy przewodami, na brak łukach 

wewnętrznych należy zastosować pojedynczą grodzicę jako ściankę oporową.  

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej – 

do rzędnej spodu bloku – wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem. 

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od 

strony przewodu wodociągowego. 
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5.5.4. Wytyczne wykonania rur ochronnych i osłonowych przewodów kolidujących                    

z wodociągiem. 

W przypadku konieczności zabezpieczenia przodów obcych należy zastosować rury osłonowe 

i ochronne z PVC, HDPE . Końce rury należy uszczelnić pianką poliuretanową. Mają one za 

zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni między rurą przewodową a rurą ochronną przed 

dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń. Przewody te należy 

oznakować taśmą ostrzegawczą dobraną w zależności od rodzaju chronionego przewodu. 

 

5.5.5. Wytyczne wykonania przejść przewiertem pod drogą. 

Przewiert poziomy wykonać z wykopu otwartego zabezpieczonego obudową metalową lub 

ściankami szczelnymi. Pierwszym etapem przewiertu jest wykonanie przecisku sterowanego 

za pomocą żerdzi prowadzących z zadanym spadkiem i kierunkiem aż do komory odbiorczej 

gdzie następuje demontaż żerdzi. Drugie etap to poszerzanie otworu do żądanej średnicy 

pozwalającej na instalację rur. Poszerzanie i transport urobku odbywa się zazwyczaj za 

pomocą wiertnicy ślimakowej w rurze stalowej, która podąża w otworze prowadzona po linii 

żerdzi prowadzących. W miarę poszerzania, żerdzie prowadzące są demontowane w komorze 

odbiorczej. Etap ostatni to instalacja rur docelowych wpychanych za wiertnicą ślimakową w 

rurze stalowej. Jednocześnie podczas wpychania rur demontowane są rury stalowe wraz ze 

ślimakiem. Po zamontowaniu rury ochronnej należy końce zabezpieczyć przed przedostaniem 

się zanieczyszczeń. Przy montażu rur przewodowych końce rury należy uszczelnić pianką 

poliuretanową. 

 

5.5.6. Armatura odcinająca 

Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 

− na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 

− na odgałęzieniu do hydrantu, 

− w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. 

 

5.5.7. Hydranty nadziemne 

Hydranty należy umieszczać: 

− w terenie zabudowanym w odległości zgodnej z dokumentacją projektową, 

− w najniższych (dla odwodnienia) i najwyższych (dla odpowietrzenia) punktach sieci 

    wodociągowej, 

− w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. 

 

5.5.8. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej. 

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów                

z rur PVC – 0,3 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt 

nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480. 

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 

ręcznym po obu stronach przewodu. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać 

mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Obsypkę rury wykonać ręcznie z piasku o 

frakcji 0,5-2,0 mm z zagęszczeniem Is – 0,95 warstwą 30 cm ponad wierzch rury. Pozostałość 

wykopu zasypać gruntem rodzimym warstwami po 20 cm z jego zagęszczeniem o Is – 0,90. 
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W pasie drogowym i ruchu kołowego obsypkę zagęścić Is=0,95. Zasypanie resztę wykopu 

prowadzić gruntem rodzimym warstwami 20 cm z zagęszczeniem Is=0,90. 

 

5.6. Roboty wykończeniowe i porządkowe. 

 

W ramach robót wykończeniowych należy zamontowaną armaturę (zasuwy i hydranty) 

oznakować tabliczkami informacyjnymi: koloru czerwonego (hydrant) i koloru białego 

(zasuwa) opisanymi mazakiem z tuszem odpornym na warunki atmosferyczne (np. Snowman 

Panit Marker) cyframi o wys. 20 mm (szablon kreślarski KOH-I-NOOR 901/20) lub 

stemplami stalowymi do wytłaczania cyfr o wys. od 10 do 20 mm. Tabliczki umieścić na 

ogrodzeniach na wys. 1,5 m od poziomu terenu układając tabliczki w szeregu chronologicznie 

w stosunku do umieszczonej armatury.  

Teren po zasypaniu wykopów należy wyrównać i wyprofilować. Na odcinku terenów 

zabudowanych, nawierzchnie  drogi gminnej utwardzić warstwą 0,15m z tłucznia do 

nawierzchni drogowych niesortowany 31,5-63,0 mm. Nadmiar urobku należy wywieźć                        

i zagospodarować w uzgodnieniu z Urzędem Gminy Krzemieniewo lub wykorzystać do 

wyrównania przyległego terenu 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie               

z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

i robót ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

 określenie stanu terenu,  

 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy, 

 miejsce składowania materiałów, 

 ustalenie miejsc kolizji z urządzeniami podziemnymi, 

 ustalenie metod wykonywania wykopów i przewiertów, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 ustalenie odwodnienia wykopu,. 

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W szczególności 

kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 5 mm, 
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 sprawdzenie metod wykonywania wykopów i przewiertu, 

 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez 

wytwórcę, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 

 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, 

 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonym                     

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 

materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia, 

 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 przed korozją, 

 sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw                    

i hydrantów, 

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

 badanie szczelności całego przewodu, 

 badanie laboratoryjne wody.  

 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

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 tworzyw sztucznych 10 cm, 

 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie 

dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 

powinny przekroczyć dla przewodów z PVC 160 ±  2 cm, 
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 dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie          

przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na 

odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

 stopień zagęszczenia obsypki wykopu określony w trzech miejscach na długości                

100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,95. 

 stopień zagęszczenia  warstw przy odtworzeniu nawierzchni i pobocza określony                      

w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,98. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 

dały wyniki pozytywne. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 

czynności, a mianowicie: 

− roboty przygotowawcze, 

− roboty ziemne z ubezpieczeniem ścian wykopów, 

− roboty odtworzeniowe nawierzchni, 

− wykonanie przewiertów pod drogą, 

− przygotowanie podłoża, 

− roboty montażowe armatury i wykonania rurociągów, 

− 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 tworzywa sztucznego bez względu na sposób prowadzenia wykopów. 

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. Inspektor 

Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 

 

7.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 

(polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach 

technicznych częściowych), 

 badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym                       

i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-

10725), 

 badanie jakości wody poprzez pobór próbek i ich transport do laboratorium                                  

z otrzymaniem protokołu (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm 

obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
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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. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego                              

w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

 ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obwiązującymi przepisami. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociągowej obejmuje: 

 oznakowanie robót, zabezpieczenie ruchu drogowego, 

 prace geodezyjne i inwentaryzacje powykonawcze sieci, 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie robót przygotowawczych, przekopów próbnych oraz zabezpieczenie instalacji    

obcych, 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem, 

 wykonanie przewiertu, 

 przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci, 

 ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i zabezpieczeniem skrzynek i hydrantów, 

 przeprowadzenie próby szczelności, dezynfekcji i płukania, 

 przeprowadzenie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych, 

 demontaż umocnień ścian wykopu, 

 zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po robotach, 

 naprawa nawierzchni dróg utwardzonych i gruntowych, 

 pomiary i badania. 



    18 

 

9. PRZEPISY ZWIAZANE 

9.1. Normy 

 

1. PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do    

przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 

ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Część 1: 

Wymagania ogólne 

2. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

       Obliczenia statyczne i projektowanie  

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

       i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

5. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 

6. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 

7. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw. 

8. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

9. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

10. PN-EN 1074 Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania 

11. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 

12. PN-EN 14384:2005 Hydranty nadziemne na ciśnienie 

13. PN-EN 545: 2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich     

połączenia do rurociągów wody – Wymagania i metody badań  

14. PN-EN 1452-2 Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 

15. (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 2000r. 

16. PN-EN 1452-3 Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 

17. (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 2000r. 

18. PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania     

wody. Polietylen (PE) 

 

9.2. Inne dokumenty 

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania 

i odbioru sieci wodociągowych – 2001 r. 

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I 

rozdz. IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne 

 

                                                                                     

 

                                                                                         Opracował: 

                                                                                         Wojciech Nowosielski 


