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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

I.1. WSTĘP  

I.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót dla zadania inwestycyjnego pn. „Sieć wodociągowa z przyłączami wodocią-
gowymi w Chałupkach Chotynieckich. 

I.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie I.1.1. 

I.1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych ro-
bót budowlano-montażowych dotyczących: 

Wodoci ągu rozdzielczego: 
─ odcinków sieci wodociągowej DN 150 o długości L= 2029,95 m , pomiędzy węzłami  

„W0”-„KR” - „W1”-  „W2”-„W3”;  
─ odcinków sieci wodociągowej DN 100 o długości L=1503,60 m , pomiędzy węzłami 

„W3”-„HPn6”, „W3”-„HPn7”, „W2”-„HPn4”  
 
Przył ączy wodoci ągowych: 

─ 7 sztuk o przekroju DN 32 i DN 25 
 

Łączne zestawienie długo ści projektowanych sieci, przył ączy wodoci ągowych: 
 
1) Sieć wodociągowa Dz=160/9,5 mm PE 100, SDR 17   2029,45 m 
2) Sieć wodociągowa Dz=110/6,6 mm PE 100, SDR 17   1503,60 m 
3) Przyłącza wodociągowe Dz= 32/3,0 z PE 100 SDR11, 6 szt.   210,25 m 
4) Przyłącza wodociągowe Dz= 40/3,7 z PE 100 SDR11, 1 szt.    173,35 m 
5) Hydranty nadziemne       - 7 szt. : 

I.1.4. Określenia podstawowe 

Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia 
wody odbiorcom. 

a) wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

b) sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się 
poza budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,  

c) przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodocią-
gowy doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 

d) przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę 
od przewodu magistralnego do odgałęzień domowych i innych punktów czerpal-
nych, 

e) odgałęzienie domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomie-
rzem łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wo-
dę. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-
82/M-01600. 
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I.1.5. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projekto-
wą, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z 
art. 22, 23, 24 Ustawy Prawo Budowlane. 

I.1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wyko-
nawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i admini-
stracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową. 

I.1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

I.1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektowa i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-
nawcy przez Inwestora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje ko-
lejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrak-
towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który podejmie decy-
zję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostar-
czone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelo-
we, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wyma-
ganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projek-
tową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

I.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania rea-
lizacji budowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraźnie ozna-
kuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inwestorem. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inwesto-
rem. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach okre-
ślonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
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I.1.5.5. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bez-
pieczeństwa i higieny pracy. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych i Rozporządzenie Ministra Pra-
cy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy D.U. Nr 129 z d. 23.10.1997 r. z późniejszymi zmianami) 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pra-
cy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpo-
wiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjal-
ne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

I.1.5.6. Normy i przepisy zwi ązane 

─ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, póź. 414 z później-
szymi zmianami). 

─ Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, póz. 1555). 

─ PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli 
─ PN-86/H-74374  Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
─ PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
─ PN-EN 921 AC:1998   Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw 

termoplastycznych – oznaczenia wytrzymałości na wewnętrzne ciśnienie w stałej 
temperaturze 

─ PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i ka- 
                      nalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

─ PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
─ PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.         

                      Żwir i mieszanka 

I.1.5.7. Wymagania i badania 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania obiektów do wprowadzo-
nych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumenta-
cji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych in-
stalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.”, Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych robót. 

I.2. MATERIAŁY, TRANSPORT, SPRZ ĘT, WYKONANIE ROBÓT 

I.2.1. Materiały 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane 
stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie są właściwie oznaczone: 
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1) Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazują-
cy, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Pol-
skich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicz-
nych - w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji, 

2) Wyroby budowlane, dla, których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgod-
ności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające 
istotny wpływ na spełnienie, co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w od-
niesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

3) Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wpro-
wadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Ko-
misję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zasto-
sowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 
być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

I.2.2. Źródła pozyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek mate-
riałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszel-
kie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie rea-
lizacji robót. 

I.2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z te-
renu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio prze-
wartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 

I.2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwości wariantowego zastoso-
wania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych 
przez Inspektora Nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

I.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoje właści-
wości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu bu-
dowy, w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

I.2.6. Transport, składowanie materiałów i urz ądzeń 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych ma-
teriałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w termi-
nie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące prze-
pisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych para-
metrów technicznych. 
Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspek-

tora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg Na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach. 

I.2.6.1. Rury i kształtki 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

I.2.6.2. Urządzenia technologiczne 

Transport urządzeń technologicznych powinien odbywać się krytymi samochodami. 
Urządzenia powinny być zapakowane w oryginalne opakowania i zabezpieczone, aby w 
czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie. 

I.2.6.3. Armatura 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura powinna być do-
starczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały po-
mocnicze należy przechowywać w magazynach lub w innych pomieszczeniach w za-
mkniętych pojemnikach. 

I.2.7. Sprzęt 

1) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spo-
woduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie trans-
portu, załadunku i wyładunku materiałów. 

2) Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien od-
powiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakcepto-
wany przez Inspektora Nadzoru. 

3) Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST. 

4) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

5) Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi je-
go użytkowania. 

6) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokument potwierdzających 
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dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wy-
magane przepisami. 

7) Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 
sprzęt niesprawny. 

8) Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

9) Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmienia-
ny bez jego zgody. 

10) Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie do-
puszczone do robót. 

I.2.8. Wykonanie robót 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umo-
wy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgod-
ność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
3) Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określo-
nymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 

4) Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną 
wykazane w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nad-
zoru. 

5) Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nad-
zoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

6) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i ele-
mentów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

7) Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływa-
jące na rozważaną kwestię. 

8) Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w cza-
sie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. 

9) Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  
10) Roboty nie ujęte w Dokumentacji a wynikające z technologii budowy, zastosowania 

materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie oferto-
wym Wykonawcy, a brak ich wyszczególnienia w dokumentacji i przedmiarze robót 
nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do 
Inwestora lub Biura Projektów. 

11) Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia dokumentacyjne związane z realizacją przedsię-
wzięcia mogą być przygotowane przez biuro projektów na podstawie odrębnej 
umowy z Wykonawcą w formie rysunków roboczych i nadzorów technicznych w 
trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym. 

12) Zakres prac opisanych w kosztorysie i przedmiarze nie może stanowić podstawy 
do zamawiania materiałów lub określania zakresu prac a kosztorys i przedmiar ro-
bót winien być czytany łącznie z Dokumentacją wykonawczą. 

13) Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości 
materiałów i urządzeń zgodnie z Dokumentacją i przedmiarem robót na etapie 
przetargu. 
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I.3. KONTROLA JAKO ŚCI I ROBÓT 

I.3.1. Program zapewnienia jako ści 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inwestora pro-
gram zapewnienia jakości. 

W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
─ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
─ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
─ sposób zapewnienia bhp., 
─ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
─ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczegól-

nych elementów robót, 
─ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wyko-

nywanych robót, 
─ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

─ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomia-
rów, 

─ nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowa-
nych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przeka-
zywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
─ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicz-

nymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiaro-
wo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazyno-
wania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

─ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w cza-
sie transportu, 

─ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
─ legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw mate-

riałów,  
─ wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
─ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaga-

niom. 

I.3.2. Zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań mate-
riałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wyko-
nawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z często-
tliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzo-
ru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibro-
wane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol-
wiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia labo-
ratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki ba-
dań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i do-
puści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów pono-
si Wykonawca. 

I.4. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

I.4.1.  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednost-
kę obmiarową ustalonej dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w do-
kumentach 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, 
określonej dla tej roboty w ST 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, ewentual-

nych ubytków i transportu na teren budowy, 
─ wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
─ koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
─ podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

I.5. WARUNKI BHP 

W trakcie prowadzenia robót w czynnych kanałach należy bezwzględnie przestrzegać 
wymagań BHP ujętych w: 

1) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paź-
dziernika 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remon-
tach i konserwacji sieci kanalizacyjnych  

2) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy D.U. Nr 129 z d. 
23.10.1997 r. z późniejszymi zmianami. 

3) Wszelkie roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone w sposób zapewniający bez-
pieczeństwo pracy ludzi i urządzeń, teren musi być zabezpieczony-ogrodzony w 
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sposób uniemożliwiający wejście osób niepowołanych. 
4) Szczegółowe wymagania BHP wg Dz.U.nr47 z dnia 19 marca 2003r w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  
ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH 

 

II.1. Materiały 

II.1.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
pkt I. 2. –część ogólna. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy instalacji i 
obiektów sieciowych powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możli-
we, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku 
norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny od-
powiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwo-
wego Zakładu Higieny w Warszawie. 

II.1.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów i urz ądzeń 

Wykonawca zobowiązany jest w projekcie przetargowym do zachowania określonych 
materiałów, producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań projektowych.  

Obiekty inżynieryjne i instalacje należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowiązkowego stosowa-
nia oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Wykonawczym i Projekcie Prze-
targowym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe p.13, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certy-
fikatów zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich 
zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być 
oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obo-
wiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, 
wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów 
z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określony-
mi właściwymi przepisami. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają 
aktualne certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia i mogą być dostarczone przez 
dostawców w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także, jeśli zachodzi ko-
nieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego urządzenia (np. jeśli w momencie 
składania zamówienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urządzenia nie są już 
produkowane), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zamianę typu (producenta) urzą-
dzenia. 

Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w sto-
sunku do Projektu Przetargowego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. 
Elementy, których typ (producent) nie zostały określone (np. rury stalowe, rury z tworzywa 
sztucznego, materiały montażowe, kosz z konstrukcją) muszą odpowiadać aktualnym wy-
daniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Jakość montażu elementów 
instalacji (przewody rurowe i inne) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora. 

II.1.2.1. Wymogi dotycz ące rur z PE do budowy sieci wodoci ągowych 

a) rury ciśnieniowe PE powinny być produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2, 
b) rury ciśnieniowe PE powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w drogo-

wnictwie - aprobata techniczna IBDiM, 
c) rury powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci wodociągowych i 
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dostarczane przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania system 
ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, 

d) wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywno-
ści na całej powierzchni barwę: dla PE100 kolor ciemno niebieski, 

e) rury powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości (bez do-
datków regranulatu) od producenta wymienionego na liście Stowarzyszenia 
PE100+, która jest dostępna pod adresem  

f) rury ciśnieniowe z PE powinny być dostarczone od producenta posiadającego 
własne laboratorium umożliwiające bieżące przeprowadzanie badań dla każdej 
serii produkcyjnej 

g) możliwość zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy 

II.1.2.2. Wymogi dotycz ące kształtek z PE 

a) kształtki powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości wy-
mienionego na liście stowarzyszenia PE100, 

b) kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / 
ISO 4427, 

c) kroducent kształtek powinien posiadać aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z po-
danych międzynarodowych jednostek certyfikujących:  DVGW, SVGW, IIP, DS, 
Italgas , UDT, Gaz de France, Gastec lub Electrabel, 

d) kształtki powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do sto-
sowania w drogownictwie, 

e) każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące 
numer partii produkcyjnej, materiał i średnicę, 

f) kształtki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający przed utlenianiem 
ich powierzchni tak, by przed montażem konieczne było tylko ich czyszczenie 
bez zdzierania warstwy utlenionej, 

g) kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe dla ułatwienia 
identyfikacji wyrobu w opakowaniu, 

h) możliwość zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy. 

II.1.2.3. Wymogi dotycz ące kształtek żeliwnych 

a) kształtki żeliwine powinny być wyprodukowane z żelwia sferoidalnego EN-GJS-
400-18, zgodnie z EN 1563 epoksydowane, 

b) kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 –PN16. 
 

II.1.2.4. Wymogi dotycz ące armatury 

Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować: 
a) zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem z gład-

kim i wolnym przelotem, z obudową wg PN-83/M-74024, 
b) korpus z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563, z zewnątrz i od 

wewnątrz epoksydowany zgodnie z DNI 30677-T2 z uwzględnieniem DIN 3476 
jak i wszystkich zaleceń jakościowych i odbiorowych wynikających ze znaku ja-
kości RAL 662 Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK), 

c) wrzeciono z e stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym gwintem, 
d) klin z nawulkanizowaną powłoka elastomerową (dopuszczoną do kontaktu z 

wodą pitną), z opróżnieniem z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z 
EN 1563, 

e) kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 –PN16. 
f) Zawór redukcyjny np. Hawido redukcyjny, nr kat. 1500, kołnierzowy, złożony z: 
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- zaworu głównego: żeliwo sferoidalne z powłoką z żywicy epoksydowej, zgod-
nie z wymogami GSK, 
- obwodu sterującego, z filtrem dokładnym i zaworem dławiąco-zwrotnym: stal 
nierdzewna, 
- zaworu pilotowego redukcji ciśnienia, z pokrętłem ręcznym: mosiądz, 
- manometrów ciśnienia wejściowego i wyjściowego: stal nierdzewna, 
- optycznego wskaźnika położenia zawieradła: stal nierdzewna, 
- bypassu w postaci zaworu sprężynowego 3/4" przejmującego minimalne prze-
pływy. 

II.1.2.5. Wymogi dotycz ące hydrantów 

Należy stosować hydranty nadziemne o średnicy nominalnej 80 mm odpowiadające 
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04. 

II.1.2.6. Kruszywo na podsypki  

Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na 
podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-86/B-06712, PN-
B-11111. 

II.1.2.7. Beton 

Beton hydrotechniczny klasy C12/15 powinien być zgodny z wymaganiami normy PN-
EN 206-1. 

II.1.3. Składowanie materiałów 

II.1.3.1. Rury przewodowe 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w 
sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi 
oraz spełnienie warunków bhp. 

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) należy składować w taki sposób, aby stykały 
się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych pod-
kładach. Wysokość sterty rur PE nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie 
powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Tempera-
tura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC, 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i ga-
tunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczegól-
nych stosów lub pojedynczych rur. 

II.1.3.2. Armatura przemysłowa 

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

II.1.3.3. Kruszywo 

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

II.1.3.4. Cement 

Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. 
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywa-
nia cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
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II.2. SPRZĘT 

II.2.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie I.2.7. ST. 

II.2.2. Sprzęt do wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjneg o 

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

– piłę motorową łańcuchową 4,2 kM, 
– samochód dostawczy do 0,9 t, 
– samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 
– samochód beczkowóz 4 t, 
– przyczepę dłużycową do 10 t, 
– wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
– zgrzewarkę do rur PE, 
– zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 kVA, 
– żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
– koparkę podsiębierną, chwytakową: 0,15 m3, 0,25 m3 do 0,40 m3, 
– spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 
– sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spali-

nowy, walec wibracyjny, 

II.3. TRANSPORT 

II.3.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. I.2. ST 

II.3.2. Transport rur 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu pozio-
mym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie po-
winny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mecha-
niczne. 

W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o 
ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik 
nr 10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy 
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środ-
ka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kieli-
chowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszcze-
gólne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wysta-
jące części rur. 

II.3.3. Transport armatury przemysłowej 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna (≤ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

II.3.4. Transport skrzynek ulicznych 

Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca 
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
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Skrzynki należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie 
jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 

II.3.5. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, któ-
re nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mie-
szanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach techno-
logicznych. 

II.3.6. Transport kruszyw 

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wyko-
nawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w 
miarę postępu robót. 

II.3.7. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

II.4. WYKONANIE ROBÓT 

II.4.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytycze-
nia osi rurociągów, 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 sprawdzonymi przez służby geode-
zyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użyt-
kowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 
warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

II.4.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać w większości mechanicznie a w miejscu skrzyżowań 
z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie pod nadzorem właścicieli infrastruk-
tury, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zakłada się wykonywanie wykopów pod: 
– sieć wodociągową o ścianach pionowych zabezpieczonych obudową Wronki: 

10% ręcznie i 90% mechanicznie, 
Roboty ziemne należy wykonywać w sposób mechaniczny i ręczny zgodnie z normami 

BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.  
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i 

podbudowy, a po zakończeniu robót nawierzchnie przywróci do stanu pierwotnego. 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu 

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i pod-
wiesić na szerokości wykopu. 

Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fa-
brycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to po-
winny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich 
środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 

Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę 
w miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu. 

Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu ruro-
ciągu przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać 
przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jedno-
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cześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klam-
rami. 

Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średni-
cy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wy-
kopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżują-
ce się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m. 
W założeniach wykonawczych nie przewiduje się występowanie wody gruntowej. Do 

wykonywania wykopów sposobem mechanicznym należy zastosować koparkę podsiębier-
ną o pojemności łyżki 0,25 m3. 

Wydobywaną ziemie na odkład należy składować wzdłuż szybu wykopu, w odległości 
1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć bezpieczne przejścia i dojścia do miejsca prowa-
dzonych robót. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Nadmiar 
ziemi z wykopów należy odwieźć w rejon wskazany przez Inwestora. 

Wykopy w sposób ręczny należy wykonywać w obrębie istniejącego uzbrojenia pod-
ziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niedostępnych na zastosowanie sprzętu me-
chanicznego.  

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 
5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać 
bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej 
należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżują-
ce się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wyjście 
(zejście po drabinie) z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem jak na profilu podłużnym. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +- 3 cm dla gruntów 

zwięzłych, ± 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko-
ści wykopu wynosi ± 5 cm. 

Wydobywaną ziemie na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu, w odległo-
ści 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno 
być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Nadmiar ziemi z wykopów należy odwieźć w 
rejon drogi dojazdowej do przepompowni w celu podniesienia terenu. 

II.4.3. Posadowienie – dobór podło ża 

Przewody należy układać na podłożu wzmocnionym, wykonanym jako podłoże piasko-
we o grubości warstwy 0,15 m ( podsypka).  

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemia z urobku. Podłoże powinno być tak 
wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Dopusz-
czalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 
na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10 cm. Dopusz-
czalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji projek-
towej nie powinno przekraczać w żadnym punkcie ± 1 cm. 

II.4.4. Roboty monta żowe 

Projektowane rurociągi ciśnieniowe i grawitacyjne należy posadowić na projektowanych 
rzędnych przedstawionych na profilach podłużnych rurociągów. 

II.4.4.1. Monta ż przewodów wodoci ągowych 
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Rurociągi tłoczne należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producen-
ta rur. 

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim 
wzdłuż całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.  

Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 
─ rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczołowe (lub elektrooporowe), 
─ połączenia kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką w 

wykonaniu odpornym na korozję (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzed-
nim założeniu uszczelki gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki i kolana w przy-
padkach, gdy kąt odchylenia dla rur z polietylenu przekracza wielkość dopuszczalnej 
strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze 
od +5 do +30oC. 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z ru-
rociągów nie mniej jednak niż 0,1%. 

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabez-
pieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przy-
krycie mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było więk-
sze niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy 
poniżej 1000 mm. 

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 
- w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m   
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch 

dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścia-

ny budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 

II.4.5. Przewierty sterowane horyzontalne 

Na odcinku od węzła W5 do węzła W23 odcinek wodociągu projektuje się wykonać me-
todą przewiertu horyzontalnego. 

W pierwszym etapie przewiertu sterowanego na odcinku od węzła W5 do węzła W23 
należy wykonać otwór pilotażowy za pomocą wiertnicy typu średniego i głowicy wiercącej 
zakończonej płytką sterującą.  

W następnych etapach należy rozwiercić otwór, do którego zostanie wprowadzona rura 
przewodowa o średnicy Dz=125/11,4 mm typu TS SDR11, PN16. 

II.4.5.1.   Wytyczne wykonania bloków oporowych 

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek par-
cia wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umoc-
nienia należy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, 
a także na zmianach kierunku: 

 - dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek. 
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nie-

naruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń 
między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15. 

Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być 
nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem 
klasy B15 izolując go od przewodu dwoma warstwami z foli polietylenowej. 

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poni-
żej - do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowie-
niem. 
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Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od 
strony przewodu wodociągowego. 

II.4.5.2. Armatura odcinaj ąca 

Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 

− na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 
− na odgałęzieniu do hydrantu, 
− w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

II.4.5.3. Hydranty nadziemne 

Hydranty należy umieszczać: 

− w terenie zabudowanym w odległości 100 m jeden od drugiego, 
− w najniższych (dla odwodnienia) i najwyższych (dla odpowietrzenia) punktach sieci 

wodociągowej rozdzielczej, 
− w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
 

II.4.6. Zasypka i zag ęszczanie gruntu 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie.  

Zasypywanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
─ etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z piasku z wyłączeniem odcin-

ków na złączach; 
─ etap II- po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w 

miejscach połączeń; 
─ etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszcze-

niem. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej (obsypka) powinien być piasek nie-

normowany, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał 
zasypu powinien być zagęszczany ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypywanie wyko-
pów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli spełnia powyższe 
wymagania warstwami 0,1 –0,2 m, przy zagęszczaniu ręcznym, przy mechanicznym za-
gęszczaniu ubijakiem wibracyjnym maksymalna grubość warstw nie powinna przekraczać 
0,3 m. Zaleca się stosowanie sprzętu do zagęszczania, który może pracować jednocze-
śnie po obu stronach przewodu. Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć 
dopiero, gdy nad jej wierzchołkiem została wykonana warstwa ochronna o grubości mini-
malnej 50 cm.  W terenach zielonych stopień zgęszczenia w skali Proctora powinien wy-
nosić 0,85. W terenie przebiegającym pod drogami, stopień zagęszczenia powinien wyno-
sić 0,95.  

Rozbiórka ewentualnego odeskowania wykopu powinna następować równolegle z za-
sypką, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się 
ścian wykopu. 

II.4.6.1. Kruszywo na podsypk ę 

Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na 
podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-86/B-06712, PN-
B-11111. 

 

II.4.7. ROBOTY BETONOWE 

Dotyczy bloków oporowych, fundamentów pod studzienki. 
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II.4.8. Deskowania 

Konstrukcja deskowania powinna w czasie eksploatacji spełniać następujące warunki: 
─ zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
─ zapewniać jednorodna powierzchnię betonu, 
─ zapewniać odpowiednią szczelność, 
─ umożliwiać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
─ wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być 

obficie zlewane wodą. 

II.4.9. Masa betonowa C12/15 

II.4.9.1. Materiały 

Wymagania dotyczące jakości składników mieszanki betonowej regulują postanowienia 
odpowiednich norm polskich.  

a) Cement 

Cement powinien spełniać wymagania normy PN-B-19701. Każda partia cementu po-
siadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno, w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

b) Kruszywo 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 
PN-86/B-06712, z tym, ze marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Nale-
ży dążyć do stosowania kruszyw łamanych.  

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego 
lub kompozycja piasku rzecznego i kopanego uszlachetnionego. Zaleca się, aby punkt 
piaskowy wynosił 35 -s- 40 %, przy kruszywie grubym do 16 mm. 

c)  Woda zarobowa do betonu 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Wodę do betonu przewiduje się pobie-
rać z wodociągu miejskiego. 

d) Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi naruszenia jedno-
rodności masy i zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio 
po wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego spo-
sobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

e) Transport, podawanie i układanie mieszanki beton owej 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
„gruszkami"). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość beto-
nowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż: 90 
min. - przy temperaturze otoczenia: +5° C do +15° C, 70 min. - przy temperaturze otocze-
nia: +20° C, 30 min. - przy temperaturze otoczenia: +30° C. 

II.4.9.2. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 
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─ 1 m3 wykonanej konstrukcji z betonu. 

II.4.10. Kontrola jako ści 

II.4.10.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie I.3. 

II.4.10.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie ro bót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera 
Kontraktu. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
─ sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych sta-

łych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
─ badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
─ sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
─ badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
─ badanie odchylenia osi rurociągów tłocznych i kanałów, 
─ sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów, 
─ badanie odchylenia spadku kanałów, 
─ sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
─ sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
─ badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu. 

II.4.10.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

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

─ odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
─ odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
─ odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
─ odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego prze-

wodu od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 
5 mm, 

─ odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% pro-
jektowanego spadku (przy zwiększonym spadku). 

 

II.4.11. Obmiar robót 

II.4.11.1.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
─ m (metr) wykonanych rurociągów tłocznych i odebranej kanalizacji przelewowej 
─ kpl. dla zbiorników żelbetowych i zbiornika wody technologicznej. 

II.4.12.  Odbiór robót 

II.4.12.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymagania-
mi Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt I. 6.10.1. 
dały wyniki pozytywne. 

II.4.12.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych 
faz robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej 
części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
─ roboty montażowe wykonania rurociągów sieci oraz przyłączy wodociągowych wraz z 

podłożem, 
─ zasypany i zagęszczony wykop. 
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. 

II.4.13.  Podstawa płatno ści 

II.4.13.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST punkt I.4. 

II.4.13.2.  Cena jednostki obmiarowej 

a) Cena 1 m wykonananej sieci wodociągowej obejmuje: 
─ wytyczenie trasy przewodów i oznakowanie robót, 
─ dostawę materiałów, 
─ wykonanie robót przygotowawczych, 
─ wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV o ścianach pionowych zabezpieczonych ażu-

rowo, 
─ przygotowanie podłoża, 
─ ułożenie przewodów,  
─ zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
─ odwóz nadmiaru ziemi, 
─ przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

b) Cena 1 m wykonanego przyłącza wodociągowego obejmuje: 
─ wytyczenie trasy przewodów i oznakowanie robót, 
─ dostawę materiałów, 
─ wykonanie robót przygotowawczych, 
─ wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV o ścianach pochylonych o nachyleniu skarp 

1:0,6, 
─ przygotowanie podłoża, 
─ ułożenie rurociągów,  
─ zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
─ odwóz nadmiaru ziemi, 
─ przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
        Opracował: 
 
                                                                                   Wiesław Janowicz 


