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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

Tytu  zadania : Uzbrojenie strefy aktywno ci gospodarczej przy autostradzie A-18 , w
                         Gminie I owa – etap I
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ST CZ.I

I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WST P

1.1. PRZEDMIAR I ZAKRES ROBÓT

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót zwi zanych z uzbrojeniem terenu strefy aktywno ci
gospodarczej przy autostradzie A-18, w Gminie I owa –etap I

Specyfikacja  okre la  wymagania  w zakresie:

-w ciwo ci materia ów;

-sposobu i jako ci wykonania robót;

-oceny prawid owo ci wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót.

Specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie:

-projektu budowlanego

-przedmiaru robót.

1.1.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ CE REALIZACJI ROBÓT

          Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiada  wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i
prawnym, dotycz cym danego obiektu i technologii wykonania robót. Przy realizacji inwestycji nale y zwróci
szczególn  uwag  na przepisy dotycz ce ochrony przeciwpo arowej, bezpiecze stwa i higieny pracy, ochrony
rodowiska, ochrony sanitarnej oraz przepisów z tym zwi zanych.
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1.1.2. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJ CE Z PRAWA BUDOWLANEGO

          Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nale y do obowi zków
Wykonawcy. Zamawiaj cy zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowi zków
Wykonawcy w tym zakresie, nale y w szczególno ci:

          -zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalno ciach,

          -realizacja zada  wynikaj cych z obowi zków kierownika budowy okre lonych w art.22 i art. 42 pkt. 2
Prawa Budowlanego

1.1.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

          Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiaj cego, przed jej przekazaniem na budow
powinna by  sprawdzona przez Wykonawc , w szczególno ci pod k tem mo liwo ci technicznych
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materia ów, urz dze  i rozwi za
konstrukcyjnych. Zamawiaj cy dysponuje dokumentacj  opracowan  w nast puj cym zakresie:

a) Projekt  budowlano – wykonawczy wodoci gu od W1 do W17 ( opr. Construkta Plus sp. zo.o.)

b) Projekt budowlany kanalizacji podci nieniowej od P1 do P10 ( opr.Bermark – M. Ku nierczyk)

c) Przedmiary robót

1.1.4.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY

          Realizowany obiekt ma spe nia  wymagania okre lone w:

a) dokumentacji technicznej,

b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),

c) Polskich Norm,

d) Aprobatach technicznych i innych dokumentach normuj cych wprowadzenie wyrobów do obrotu i
stosowania w budownictwie.

1.1.5. ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJ  POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU
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        Przedmiary robót zosta y opracowane na podstawie katalogów nak adów rzeczowych powszechnie
stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz zakresu
prac opisanego w danej pozycji obejmuj  nak ady i czynno ci towarzysz ce opisane w za eniach
ogólnych i za eniach szczegó owych dotycz cych odpowiednich rozdzia ów. Opisane w tych
za eniach warunki techniczne wykonania robót, za enia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i
zakres robót s ci le zwi zane z okre lon  pozycj  przedmiaru.

1.1.6.ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

        Podstaw  odbioru robót budowlanych b dzie faktycznie zrealizowany zakres robót oraz niezb dne
dokumenty, w tym w szczególno ci:

1) umowa,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

3) oferta wykonawcy,

4) przedmiary robót,

5) dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

6) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,

7) zapisy w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno ci wykonania robót i zastosowanych materia ów z
dokumentami wymienionymi w pkt 1.1.6 jako podstawow  zasad  przyjmuje si  obowi zek
doprowadzenia przez Wykonawc  wykonanego elementu do stanu zgodno ci z w/w wymaganiami. Inne
szczegó owe rozwi zania i odst pstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta pomi dzy
Inwestorem/Zamawiaj cym a Wykonawc .

Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporz dza protokó , który po zatwierdzeniu przez
zamawiaj cego stanowi podstaw  do rozliczenia robót.

W sk adzie komisji zawsze wyst puje w ciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz
ciwy kierownik robót.

1.2 INFORMACJE  O PLACU BUDOWY
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      Po rozstrzygni ciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed
      rozpocz ciem budowy Wykonawca zobowi zany jest do w ciwego
      zagospodarowania placu budowy, który obejmuje:

1) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placów sk adowych, budynków tymczasowych i
barakowozów a tak e zabezpieczenia Terenu Budowy przed dost pem osób nieupowa nionych
zaopatrzenie w wod  dla potrzeb budowy i zaplecza. Pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza nale y
opomiarowa ,
zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,
ustawienie budynków tymczasowych lub barakowozów biurowych, socjalnych i magazynowych. Nale y
przygotowa  na placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe dla potrzeb kierownictwa budowy oraz
pracowników budowlanych oraz magazyny i place sk adowe,
zapewnienie daszków ochronnych, o wietlenia placu budowy itp. elementów wg potrzeb,
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie
przez ca y okres realizacji robót,
    Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje
si , e jest w czony w Cen  Umowy.
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, który powinien
zawiera :
-plan zagospodarowania (opis+ mapa - schemat)
-schemat pod czenia rozdzielni budowlanej RB z licznikiem energii elektrycznej,
-projekt przy cza wodoci gowego dla potrzeb budowy (zasuwa, punkty czerpalne, wodomierz).
Projekt zagospodarowania placu budowy wymaga zatwierdzenia przez Inwestora. Istniej ce zagospodarowanie
w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodze , zanieczyszcze  i ska  przez Wykonawc . Koszty
zwi zane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca. Wyj tek
stanowi  tereny, na których zaprojektowano nowe zagospodarowanie, które nale y wykona  zgodnie z
projektem. Je eli istniej ce zagospodarowanie terenu tj. drogi, chodniki, ziele  itp. s  uszkodzone lub
zdewastowane to Wykonawca zobowi zany jest podczas przekazywania placu budowy sporz dzi
inwentaryzacj  uszkodze  wraz z dokumentacj  fotograficzn  i 1 egz. tej dokumentacji przekaza  dla
zamawiaj cego.
Warunkiem rozpocz cia realizacji robót jest w ciwe zorganizowanie i przygotowanie przez Wykonawc  placu
budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracowników.

1.3. ROBOTY TOWARZYSZ CE I SPECJALNE

a) do robót towarzysz cych zalicza si  wszystkie roboty, które nale  do wiadcze  umownych nawet
w przypadku je li nie s  wymienione w umowie, a w szczególno ci:

utrzymanie i likwidacja placu budowy,
utrzymanie urz dze  placu budowy wraz z maszynami,
pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrz dów,
dzia ania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

wietlenie i ogrzewanie pomieszcze  pracowniczych,
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doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania,
dostarczenie materia ów eksploatacyjnych,
utrzymanie drobnych urz dze  i narz dzi,
przewóz materia ów do miejsc ich wykorzystania,
zabezpieczenie robót przed wod  opadow ,
usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszcze  wynikaj cych z robót wykonywanych przez
wykonawc ,
usuwanie odpadów do 1 m3, nie zawieraj cych substancji szkodliwych,

b)  do robót specjalnych zalicza si  w szczególno ci:
dzia ania zwi zane z usuwaniem szkodliwych substancji,
nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsi biorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie,
dzia ania zabezpieczaj ce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsi biorstw,
specjalne dzia ania zabezpieczaj ce przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych, powodzi, wód
gruntowych,
specjalne badania materia ów i elementów budowlanych dostarczonych przez zleceniodawc ,
ustawienie, utrzymanie i usuni cie urz dze  do zabezpieczenia komunikacji na budowie np. ogrodze ,
rusztowa  ochronnych, budowli pomocniczych i o wietlenia,
dzia ania specjalne zwi zane z ochron rodowiska, ochron  przyrody i zabytków,

1) usuwanie przeszkód,

2) zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, ro lin itp.

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Cenie Umowy.

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1. OGÓLNE  ZASADY  WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umow  oraz za jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow
i wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko ci
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w Dokumentacji Projektowej.
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3. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

3.1. ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on
jako  robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako  materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i  wszystkie
urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów.

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

3.2. BADANIA I POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST , stosowa  mo na wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

3.3. DOKUMENTY

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego
i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko ca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno  za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami zawartymi
w Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1995r.
(MP nr 2/96 poz. 29) spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót,
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Ka dy zapis w dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która
dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne,
dokonywane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim bez przerw.
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Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone
kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.Do  Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

– dat  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
– dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej,
– terminy rozpocz cia oraz zako czenia poszczególnych elementów robót,
– przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w robotach,
– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
– daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
– zg oszenia, daty odbiorów robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ciowych ko cowych odbiorów robót,
– wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
– stan pogody oraz  temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
– zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
– dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
– dane dotycz  sposobu wykonywania zabezpieczenia
   robót,
– dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem, kto je
przeprowadza ,
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
– inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b  przed one Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si  w sprawie przedstawionych zagadnie .
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub
zaj ciem stanowiska.

 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienie jako ci. Dokumenty te
stanowi  za cznik do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora Nadzoru.

 Pozosta e dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza si  równie  nast puj ce dokumenty :
a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,
b) protoko y przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) korespondencj  na budowie.
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 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b  stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawione do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

4. ODBIÓR ROBÓT

4.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT

W zale no ci od ustale  odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegaj  nast puj cym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu technicznemu,
c) odbiorowi ko cowemu.

4.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ CYCH I ULEGAJ CYCH ZAKRYCIU.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany na wniosek Wykonawcy w czasie
umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.

           Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej
jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawieraj cych
komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacj  Projektow , ST i uprzednimi ustaleniami.
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4.3 ODBIÓR CZ CIOWY

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót i dokonuje si  go wg zasad jak przy
odbiorze ko cowym robót.

4.4 ODBIÓR KO COWY ROBÓT

Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci,
jako ci i warto ci. Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ko cowego b dzie
stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiór ko cowy robót nast pi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licz c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w pkt. 4.5.

Odbioru ko cowego robót od Wykonawcy dokona Zamawiaj cy z udzia em Inspektora dokonuj c oceny
jako ciowej robót na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie
wizualnej i zgodno ci wykonania wszystkich robót z dokumentacj  Projektow  i ST.

W toku odbioru ko cowego robót, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiaj cego z realizacj  ustale
przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie
wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych,
Zamawiaj cy przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ko cowego.

4.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KO COWEGO ROBÓT

Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
– dokumentacj  Projektow  z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
– Specyfikacj  Techniczn ,
– uwagi i zalecenia Inspektora, zw aszcza przy odbiorze robót zanikaj cych oraz  ulegaj cych zakryciu
i udokumentowanie wykonania Jego zalece ,
– recepty i ustalenia technologiczne,
– Dziennik Budowy i Ksi gi Obmiaru,
– protoko y prób i bada  z wynikiem pozytywnym oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych zgodnie z S.T.
– atesty jako ciowe i deklaracje zgodno ci z polskimi normami wbudowanych materia ów,
– map  powykonawcz ,
– sprawozdanie techniczne,
– inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego.
Sprawozdanie techniczne b dzie zawiera :
– zakres i lokalizacj  wykonywanych robót,



Uzbrojenie strefy aktywno ci gospodarczej przy A-18 Gmina I owa – I etap

12

– wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiaj cego,
– uwagi dotycz ce warunków realizacji robót,
– dat  rozpocz cia i zako czenia robót.
W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do
odbioru ko cowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ko cowego
robót.
Wszystkie zarz dzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy Zamawiaj cy w porozumieniu
z Wykonawc .

5. PODSTAWA P ATNO CI

Warunki p atno ci okre la Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia.
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ST CZ.II
                                               Sie  kanalizacji podci nieniowej od P1 do P10

                                               Sie  wodoci gowa od W1 do W17
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STT - WYMAGANIA

1. WST P

Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne zawiera zakres okre le  i wymaga  wspólnych dla ca ci
zagadnie  dotycz cych wykonania i odbioru robót, które wi  si  z tematem projektu i zadania ;

                 Uzbrojenie strefy aktywno ci gospodarczej przy autostradzie A-18 , w
Gminie I owa – etap I

Specyfikacja techniczna / na roboty technologiczne STT / jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi zanych z technologi  wykonania sieci wod-kan.

2. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH STT.

Roboty, których dotyczy specyfikacja STT obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i
maj ce na celu wykonanie etapu I  uzbrojenia terenu strefy aktywno ci gospodarczej w
Gminie I owa , przy autostradzie A-18

Roboty wyspecyfikowano z podzia em na nast puj ce elementy :

Sie  wodoci gowa PE /DN 110 od w a W1 ( w czenie ) do w a W17 ( hydrant nadziemny

                                               DN100  -         L= 412,50 mb

Sie  kanalizacyjna podci nieniowa PE /DN 110 od w czenia P1 do za amania P10.   L= 412,50mb

3. UWAGI OGÓLNE

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako   ich wykonania oraz ich zgodno  z Dokumentacj
Projektow /Projektem Budowlanym: Specyfikacj  Techniczn / i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. ZGODNO  ROBÓT Z DOKUMENTACJ  PROJEKTOW

Podstaw  wy konania i wyceny robót jest Dokumentacja Projektowa /Projekt Budowlany, ST.
Wymagania zawarte w ka dym opracowaniu s  obowi zuj ce dla wykonawcy. Wymagania zawarte w
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ST maj  priorytet w stosunku do Projektu Budowlanego. W przypadku rozbie no ci wykonawca nie
mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentacji, lecz o ich zauwa eniu winien natychmiast
powiadomi  Inspektora Nadzoru i Projektanta,  który dokona korekty. Wszystkie wykonane roboty i
zabudowane materia y b  zgodne z Dokumentacj  Projektow  /DP/ a tak e ogólnie obowi zuj cymi

5. MATERIA Y I SPRZ T

Cechy materia ów i elementów instalacji musz  by  zgodne z obowi zuj cymi normami. Materia y
przeznaczone do zabudowy powinny posiada  certyfikat lub aprobat  techniczn  a urz dzenia
certyfikat ze znakiem bezpiecze stwa. Wykonawca zadba, aby materia y przetrzymywane na budowie
do czasu u ycia. By y zabezpieczone i nie pogorszy a si  ich jako  .Wykonawca jest zobowi zany do

ywania w ciwego i sprawnego sprz tu, niepowoduj cego pogorszenia jako ci robót. Sprz t
powinien odpowiada  pod wzgl dem typu i jako ci projektowi organizacji robót zaakceptowanemu przez
Inspektora nadzoru.

6. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót powinien okre la  faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z ewentualnymi korektami
zaakceptowanymi przez /Inspektora nadzoru/ w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru
robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru /z wyprzedzeniem min. 3-dniowym/. Wyniki obmiaru nale y wpisa  do ksi gi
obmiarów. B d lub przeoczenie w ilo ciach podanych w przedmiarze robót lub w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane b
poprawione zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru. Obmiary b  przeprowadzone przed
cz ciowym lub ko cowym odbiorem robót a tak e w przypadku wyst pienia d szej przerwy w
robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich
wykonywania. Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny.
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7. PODSTAWA P ATNO CI

atno  bazowa  b dzie na obmierzonych ilo ciach wykonanych Robót. Podstaw  p atno ci jest cena
jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji
Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji uwzgl dnia  b dzie wszystkie czynno ci, wymagania i
badania sk adaj ce si  na t  pozycj  okre lon  przez ST i DP.

Cena jednostkowa obejmuje mi dzy innymi:

- robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami

- warto  zu ytych materia ów wraz z. kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania, a dla urz dze
technologicznych wraz z. kosztami ich monta u i w ciwych prób i innymi towarzysz cymi kosztami
- warto  pracy sprz tu i rodków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi
towarzysz cymi kosztami
- koszty po rednie, sk adnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgl dniaj cy uj te w kosztach bezpo rednich
koszty zaliczane zgodnie z odr bnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, koszty urz dzenia,
eksploatacji i likwidacji placu budowy. Koszt oznakowania robót. Wydatki na BHP. us ugi obce na rzecz budowy,
op aty dzier awcze, koszty ogólne przedsi biorstwa Wykonawcy  i.t.p., koszt uporz dkowania placu budowy po
zako czeniu robót
- zysk kalkulacyjny, zawieraj cy te  ewentualne ryzyko wykonawcy z tytu u kontraktu w ca ym okresie
  jego realizacji, cznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia kontraktu, koszt gwarancji
  zwrotu zaliczki
- koszt gwarancji nale ytego wykonania.
- podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
- sporz dzenie dokumentacji powykonawczej
- koszty wszelkich niezb dnych ustale  z odpowiednimi instytucjami
- koszt sprawdze , kontroli .wizytacji i.t.p. niezb dnych instytucji /n.p. PIPracy ,PTI Sanitamy,
  PSPo arna. Ochrona rodowiska i.t.p./
- koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezb dnych dokumentów z nimi zwi zanych
- koszt rozruchu, wykonanie pomiarów kontrolnych, prób ko cowych, prób eksploatacyjnych.
- koszty zwi zane z przeszkoleniem obs ugi urz dze  przeciwpo arowych, napisania protokó u ze
  szkolenia
- koszt sporz dzenia instrukcji post powania na wypadek po aru.

8. WYMAGANIA OGÓLNE.
Poni ej przedstawiono podstawowe wymagania dla rur, czników, spoiw, armatury i urz dze  stosowanych do
wykonywania sieci  wod-kan. Spe nienie nak adanych na te wyroby wymaga  zapewnia zachowanie
odpowiedniej trwa ci ka dego elementu instalacji w warunkach jej pracy i umo liwia poprawny monta  ca ej
instalacji, a przede wszystkim - odpowiedni  jako  po cze . Wyroby, z których wykonywana jest instalacja,
powinny niezale nie od ich producenta, odpowiada  wymaganiom okre lonym w poni ej wymienionych
dokumentach, co pozwoli na ich uniwersalne stosowanie w ka dej z wymienionych powy ej instalacji.
Potwierdzeniem spe nienia wymaga  okre lonych odpowiednimi normami czy aprobatami technicznymi jest -
zgodnie z obowi zuj cymi w Polsce przepisami wprowadzonymi ustaw  Prawo budowlane - dopuszczenie do
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obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Dokumentem dopuszczaj cym wyroby do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie mog  by :

1 - certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  b  z aprobat  techniczn  (o ile na dany wyrób nie wydano
Polskiej Normy). Certyfikat wydaje jednostka uprawniona (akredytowana) przez Polskie Centrum

Akredytacji

2 - deklaracja zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn . Deklaracj   zgodno ci wydaje
producent wyrobu b  upowa niony przez niego przedstawiciel. Ponadto, dla wyrobów rur, czników,

itp. stykaj cych si  z wod  przeznaczon  do spo ycia przez ludzi wymagany jest Atest Higieniczny
wydawany przez Pa stwowy Zak ad Higieny. Dotyczy to praktycznie wszystkich wyrobów, w stosunku,
do których przedstawiono wymagania w niniejszym opracowaniu. W kraju do wydawania aprobat
technicznych w zakresie wyrobów stosowanych w instalacjach sanitarnych i ogrzewczych upowa niony
zosta  (rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji. Centralny O rodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, a w zakresie wyrobów stosowanych w instalacjach
gazowych na paliwa gazowe, Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z rozporz dzeniem powinny by  oznakowane znakiem
budowlanym B lub znakiem CE. System ten to równie  certyfikat zgodno ci lub deklaracja zgodno ci
(przy udziale strony trzeciej lub bez jej udzia u) z dokumentami odniesienia: zharmonizowan  norm
europejsk  lub europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  .Wykonawca jest odpowiedzialny za
realizacj  robót zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn , poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano – monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemys owe". Arkady, Warszawa 1988. Odst pstwa od projektu mog  dotyczy  jedynie
dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno – budowlanych, lub
zast pienia zaprojektowanych materia ów – w przypadku niemo liwo ci ich uzyskania – przez inne
materia y lub elementy o zbli onych charakterystykach i trwa ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog  powodowa  obni enia warto ci funkcjonalnych i

ytkowych instalacji, a je eli dotycz  zamiany materia ów i elementów okre lonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mog  powodowa  zmniejszenia trwa ci eksploatacyjnej. Roboty monta owe
nale y realizowa  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –j
monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotycz cymi przedmiotowej instalacji.
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9.0. WST P

9.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
dotycz cych budowy  sieci wodoci gowej i kanalizacji podci nieniowej .

Kanalizacj    podci nieniow   wykona   z rur  PE o rednicy zewn trznej 110 mm na ci nienie 0,6MPa
czenie do istniej cej kanalizacji podci nieniowej w ze  P1 ( w drodze o nawierzchni asfaltowej )

Zako czenie sieci ( za lepka PE ) na za amaniu P10 ; ca kowita d ugo  odcinka L=412,50 ; armatury na
sieci brak.
Pod e z piasku gr 20 cm ; podobnie obsypka 20 cm ponad górn  kraw  rury.

Sie  wodoci gow    nale y wykona  z rur  PE100 o rednicy zewn trznej 110 mm x 6,6 mm; PN 10 ;SDR 17 .
czenie do istniej cej sieci wodoci gowej PE w ze  W1 ( w drodze o nawierzchni asfaltowej przy bazie

Vitrosiliconu S.A.)

9.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji robót.

10.1. MATERIA Y

Mog  by  stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj  inspektora nadzoru

10.4. SK ADOWANIE

10.4.1. RURY PE

Magazynowane rury powinny by  zabezpieczone przed szkodliwymi dzia aniami promieni s onecznych,
temperatura nie wy sza ni  40 C i opadami atmosferycznymi. D sze sk adowanie rur powinno
odbywa  si  w pomieszczeniach zamkni tych lub zadaszonych. Rur PE nie wolno nakrywa
umo liwiaj c przewietrzanie. Rury o ró nych rednicach i grubo ciach winny by  sk adowane osobno, a
gdy nie jest to mo liwe, rury o grubszej ciance winny znajdowa  si  na spodzie. Rury powinny by
sk adowane na równym pod u i podk adkach i przek adniach drewnianych, a wysoko  stosy nie
powinna przekracza  1,5 m. Sposób sk adowania nie mo e powodowa  nacisku na kielichy rur
powoduj c ich deformacj . Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si  dolnej warstwy rur mo na dokona
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za pomoc  ko ków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nale y cz ci uszkodzone odci , a ko ce rur sfazowa . Kszta tki i z czki i inne

materia y (uszczelki, rodki do czyszczenia, itp.) powinny by  sk adowane w sposób uporz dkowany, z
zachowaniem wy ej omówionych rodków ostro no ci.

10.4.2. KRUSZYWO

Sk adowisko kruszywa powinni by  zlokalizowane jak najbli ej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Pod e sk adowiska powinno by  równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczaj ce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sk adowania i poboru.

10.5. TRANSPORT

10.5.1. RURY

Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Wy adunek rur w
wi zkach wymaga u ycia podno nika wid owego z p askimi wide kami lub d wigni  z belk  umo liwiaj
zaciskanie si  zawiesin na wi zce. Nie wolno stosowa  zawiesin z lin metalowych lub cuchów. Gdy rury
za adowane teleskopowo (rury o mniejszej rednicy wewn trz rur o wi kszej rednicy) przed roz adowaniem
wi zki nale y wyj  rury „wewn trzne”. Z uwagi na specyficzne w ciwo ci rur PE nale y przy transporcie
zachowywa  nast puj ce dodatkowe wymagania:
przewóz rur mo e by  wykonywany wy cznie samochodami skrzyniowymi, przewóz powinno si  wykonywa
przy temperaturze powietrza –5 C do +30 C przy czym powinna by  zachowana szczególna ostro no  przy
temperaturach ujemnych, z uwagi na zwi kszon  krucho  tworzywa,
na platformie samochodu rury powinny le  kielichami naprzemianlegle, na podk adach drewnianych o
szeroko ci, co najmniej 10 cm i grubo ci, co najmniej 2,5 cm, u onych prostopadle do osi rur,
wysoko adunku na samochodzie nie powinna przekracza  1 m, rury powinny by  zabezpieczone przed
zarysowaniem przez pod enie tektury falistej i desek pod cuchy spinaj ce boczne ciany skrzy
samochodu, przy za adowaniu rur nie mo na ich rzuca  ani przetacza  po pochylni,
przy d ugo ciach wi kszych ni  d ugo  pojazdu, wielko  zwisu rur nie mo e przekracza  1m.
Kszta tki kanalizacyjne nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostro no  jak dla rur z
PE

10.5.2.  W AZY KANA OWE

azy kana owe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami komunikacyjnymi. W azy nale y
podczas transportu zabezpieczy  przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W azy typu ci kiego mog
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by  przewo one luzem natomiast typu lekkiego nale y uk ada  na paletach po 10 sztuk i czy  ta
stalow .

10.5.3.  WPUSTY ELIWNE

Skrzynki lub ramki wpustów mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Nale y je ustawi
równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej, obok siebie i zabezpieczy  przed mo liwo ci
przesuwania si  podczas transportu. Jednostki adunkowe nale y uk ada  w warstwach w zale no ci od
rodka transportu i wytrzyma ci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umo liwi  u ycie sprz tu

mechanicznego do roz adunku.

10.5.6.  MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej uk adania nie powinien
powodowa :
segregacji sk adników;
zmiany sk adu mieszanki;
zanieczyszczenia mieszanki;
obni enia temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach technologicznych.

11.0 WYKONANIE ROBÓT

11.1. WYMAGANIA OGÓLNE

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane przy cza.

11.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Projektowana o  kana u powinna by  oznaczona w terenie przez geodet  z uprawnieniami. O  przewodu
wyznaczy  w sposób trwa y i widoczny, z za eniem ci gów reperów roboczych.
Punkty na osi trasy nale y oznaczy  za pomoc  drewnianych palików, tzw. Ko ków osiowych z gwo dziami. Ko ki
osiowe nale y wbi  na ka dym za amaniu trasy, a na odcinkach prostych, co ok. 30 –
50 m. Na ka dym prostym odcinku nale y utrwali , co najmniej 3 punkty. Ko ki wiadki wbija si  po dwu stronach
wykopu, tak aby istnia a mo liwo  odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym
repery robocze nale y osadzi  w cianach budynków w postaci haków lub bolców. Ci g reperów roboczych
nale y nawi za  do reperów sieci pa stwowej. Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y wykona
urz dzenie odwadniaj ce, zabezpieczaj ce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urz dzenie odprowadzaj ce nale y kontrolowa  i konserwowa  przez ca y czas trwania robót. Przed
przyst pieniem do budowy kanalizacji nale y udro ni  istniej ce odcinki kanalizacji, do których przewidziano
pod czenia projektowanych kana ów.

11.3. ROBOTY ZIEMNE
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Wykopy pod kanalizacj  nale y wykona  o cianach pionowych lub ze skarpami, r cznie lub mechanicznie
zgodnie z normami BN–83/8836–02 , PN–68/B–06050. Wykop pod kana  nale y rozpocz  od najni szego
punktu tj od wylotu do odbiornika i prowadzi  w gór  w kierunku przeciwnym do spadku kana u. Zapewnia to
mo liwo  grawitacyjnego odp ywu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych
Kraw dzie boczne wykopu oznacza si  przez odmierzenie od ko ków osiowych, prostopadle do trasy kana u
po owy szeroko ci wykopu i wbicie w tym miejscu ko ków kraw dziowych, naci gni cie sznura wzd  nich i
naznaczenie kraw dzie na gruncie opat .
Wydobywan  ziemi  na odk ad nale y sk adowa  wzd  kraw dzi wykopu w odleg ci 1 m od jego kraw dzi,
aby utworzy  przej cie wzd  wykopu. Przej cie to powinno by  stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do g boko ci 4,0 m powinno wynosi  zgodnie z BN–83/8836–02 przy
braku wody gruntowej i urwisk:
w gruntach bardzo spoistych 2:1;
w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych sp kanych 1:1;
w pozosta ych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;
w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy równoczesnym zapewnieniu atwego i szybkiego odp ywu wód opadowych od kraw dzi wykopu z
pasa terenu szeroko ci równej trzykrotnej g boko ci wykopu. Dla gruntów nawodnionych nale y
prowadzi  wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robót w pasie czynnej jezdni, wykopy nale y umocni
wypraskami. Obudowa powinna wystawa  15 cm ponad teren. Spód wykopu nale y pozostawi  na
poziomie wy szym od rz dnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym
oko o 20 cm. Wykop nale y wykona  bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pog bienie wykopu
do projektowanej rz dnej nale y wykona  bezpo rednio przed u eniem podsypki. W trakcie realizacji
robót ziemnych nale y nad wykopami ustawi apy celownicze umo liwiaj ce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol  rz dnych dna. awy nale y montowa  nad
wykopem na wysoko ci ca’1,0 m nad powierzchnia terenu w odst pach, co 30 m. awy powinny mie
wyra ne i trwa e oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego przewodu krzy uj ce si  lub biegn ce równolegle z wykopem, powinny by
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj cy ich
eksploatacj . Wyj cie (zej cie) po drabinie z wykopu powinno by  wykonane z chwil  osi gni cia

boko ci wi kszej ni  1 m od poziomu terenu, w odleg ci nieprzekraczaj cej, co 20 m.

Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Tolerancja dla rz dnych dna wykopu nie powinna przekracza 3 cm dla gruntów zwi ych, 5 cm dla
gruntów wymagaj cych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko ci wykopu wynosi 5 cm.

11.3.1. ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU

Rozlu nienie gruntu odbywa si  r cznie za pomoc opat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozlu niony
grunt wydobywa si  na powierzchni  terenu przez przerzucanie nad kraw dzi  wykopu.
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Transport nadmiaru urobku nale y z  w miejsce wybrane przez Wykonawc  i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

11.3.2. OBUDOWA CIAN I ROZBIÓRKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru  szczegó owy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopów na czas budowy  przy czy, zapewniaj cy bezpiecze stwo pracy i ochron
wykonywanych robót.wykopu. Przy odwodnieniu poprzez depresj  statycznego poziomu zwierciad a
wody gruntowej nale y zastosowa  typowe zestawy ig ofiltrów o g boko ci 4–5 m montowane za
pomoc  wp ukiwanej rury obsadowej r. 0,14 m. Ig ofiltry wp ukiwa  w grunt po obu stronach, co 1,5 m
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego ig ofiltru nale y przeprowadzi  prób  pompowania w
czasie 6 godzin za pomoc  pompy przeponowej celem ustalenia sta ego wydatku wody i prawid owo ci
obsypki  filtracyjnej.

Zakres robót odwadniaj cych nale y dostosowa  do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w
trakcie wykonywanych robót

.

11.3.4 POD E

11.3.4.1. POD E NATURALNE

Pod e naturalne stosuje si  w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotno ci) z zastrze eniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Pod e naturalne powinno umo liwia
wyprofilowanie do kszta tu spodu przewodu. Pod e naturalne nale y zabezpieczy  przed:
rozmyciem przez p yn ce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoc  rowka o g boko ci
 0,2–0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub oby stron dna wykopu w sposób zapobiegaj cy dostaniu si
wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadz cej si  w nich wody; dost pem i dzia aniem korozyjnym
wody podziemnej przez obni enie jej zwierciad a, o co najmniej 0,50 n poni ej poziomu pod a naturalnego.
Badania pod a naturalnego wykona .

11.3.4.2. POD E WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w pobli u innych gruntów, ni  te, które wymieniono nale y wykona  pod e
wzmocnione. Pod e wzmocnione nale y wykona  jako: pod e piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego,
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który stanowi  mia  pod e naturalne lub przy nienawodnionych ska ach, gruntach spoistych (gliny, i y), makro
porowatych i kamienistych; pod e wirowo – piaskowe lub t uczniowo – piaskowe: przy gruntach nawodnionych

abych i atwo ci liwych (mu y, torfy, itp.) o ma ej grubo ci po ich usuni ciu; przy gruntach wodono nych
(nawodnionych w trakcie robót odwadniaj cych); w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowi  mia
pod e naturalne dla przewodów; jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
w razie konieczno ci obetonowania rur. Grubo  warstwy podsypki powinna wynosi , co najmniej 0,10 m.
Wzmocnienie pod a na odcinkach pod z czami rur powinno by  wykonane po próbie szczelno ci odcinka
kana u. Nie dopuszczalne  jest wyrównanie pod a ziemi  z urobku lub podk adanie pod rury kawa ków drewna,
kamieni lub gruzu. Pod e  powinno  by  tak wyprofilowane, aby rura spoczywa a na nim jedn  czwart  swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie kraw dzi wykonanego pod a wzmocnionego od ustalonego na
awach celowniczych kierunku osi  przewodu nie powinno przekracza : dla przewodów PVC 10 cm, dla
pozosta ych 5 cm. Dopuszczalne  zmniejszenie  grubo ci pod a od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej
nie powinno by  wi ksze ni  10%. Dopuszczalne  odchylenie  rz dnych pod a od rz dnych przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza  w adnym jego punkcie 1 cm. Badania pod a naturalnego
i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN–81/B–10735.

11.3.5. ZASYPKA I ZAG SZCZENIE GRUNTU

yty  materia  i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodowa  uszkodzenia u onego przewodu i
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo  warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi , co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.
Zasypanie kana u przeprowadza si  w trzech etapach:
etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kana owej z wy czeniem odcinków na z czach;
etap II – po próbie szczelno ci z cz rur kana owych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach po cze ;
etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zag szczeniem i rozbiórka odeskowa  i
rozbiór cian wykopu.
Materia em zasypu w obr bie strefy niebezpiecznej powinien by  grunt nie skalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub rednio ziarnisty wg PN–86/B–02480. Materia  zasypu powinien by
zag szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, za szczególnym uwzgl dnieniem wykopu lub z cza, eby
kana  nie uleg  zniszczeniu. Zasypanie przewodów powy ej warstwy ochronnej dokonuje si  gruntem rodzimym,
je eli spe nia powy sze wymagania warstwami 0,1 – 0,2 m z jednoczesnym zag szczeniem i ewentualn
rozbiórk  odeskowa  i rozpór cian wykopu. Zasypanie wykopów nale y wykona  warstwami o grubo ci
dostosowanej do przyj tej metody zag szczania przy zachowaniu wymaga  dotycz cych zag szczenia gruntów
okre lonych w Specyfikacji Technicznej D–02.03.01
„Wykonanie nasypów” i zgodnie z wymaganiami normy BN–72/8932–01  dla dróg o ruchu ci kim i bardzo
ci kim. W terenach zielonych, je eli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna
by  zag szczona do wska nika zag szczenia 0,90, dla mniejszego przykrycia stopie  zag szczenia powinien
wynosi  0,85.

11.4. ROBOTY ZIEMNE

Po przygotowaniu wykopu i pod a mo na przyst pi  do wykonania monta owych robót kanalizacyjnych. W celu
zachowania prawid owego post pu robót monta owych nale y przestrzega  zasady budowy kana u od
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najni szego punktu kana u w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i g boko ci posadowienia kolektora
powinny by  zgodne z Dokumentacj  Projektow .

11.4.1. OÓLNE WARUNKI UK ADANIA KANA ÓW

Po przygotowaniu wykopu i pod a mo na przyst pi  do wykonania monta owych robót
kanalizacyjnych. Technologia budowy sieci musi gwarantowa  utrzymanie trasy i spadków przewodów.
Do budowy kana ów w wykopie otwartym mo na przyst pi  po cz ciowym  odbiorze technicznym
wykopu i pod a na odcinku, co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji nale y u  zgodnie z
wymaganiami normy PN–92/B–10735. Materia y u yte do budowy przewodów powinny by  zgodne z
Dokumentacja Projektow  i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, nale y
oczy ci  od wewn trz i zewn trz z ziemi oraz sprawdzi  czy nie uleg y uszkodzeniu w czasie transportu
i sk adowania. Do wykopu nale y opu ci  r cznie, za pomoc  jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne
jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nale y zawsze uk ada  kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
dna wykopu. Ka da rura po u eniu zgodnie z osi  i niwelet  powinna ci le przylega  do pod a zna
ca ej swej d ugo ci, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza si  pod z czami
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umo liwienia w ciwego uszczelnienia z czy.
Poszczególne rury nale y unieruchomi  /przez obsypanie ziemi  po rodku d ugo ci rury i mocno
podbi  z obu stron, aby rura nie mog a zmieni  swego po enia do czasu wykonania uszczelnienia

czy. Nale y sprawdzi  prawid owo  u enia rury /o  i spadek/ za pomoc aw celowniczych, awy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchy ka osi

onego przewodu od osi projektowanej nie mo e przekracza 20mm dla rur PE. Spadek dna rury
powinien by  jednostajny, a odchy ka spadku nie mo e przekracza 1cm. Po zako czeniu prac
monta owych w danym dniu nale y otwarty koniec u onego przewodu zabezpieczy  przed
ewentualnym zamuleniem wod  gruntow  lub opadow  przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowan
pokryw . Po sprawdzeniu prawid owo ci u enia przewodów i badaniu szczelno ci zale y rury zasypa
do takiej wysoko ci, aby znajduj cy si  nad nim grunt uniemo liwi  sp yni cie ich po ewentualnym
zalaniu.

12 .0 . KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
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Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w Specyfikacji Technicznej. Kontrola zwi zana z wykonaniem kanalizacji j
powinna by  przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN–92/B–10735. Wyniki
przeprowadzonych bada  nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zosta y
spe nione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zosta o spe nione, nale y dan  faz  robot uzna  za niezgodn  z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi  badania ponownie. Kontrola jako ci robót
powinna obejmowa  nast puj ce badania: zgodno ci z Dokumentacj  Projektow : wykopów otwartych,
pod a naturalnego, zasypu przewodu, pod a wzmocnionego, materia ów, u enia przewodów na pod u,
szczelno ci przewodu na eksfiltracj  i infiltracj , zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozj ,
wykonania wylotów, separatorów.
Sprawdzenie zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  polega na porównaniu wykonywanych b
wykonanych robót z Dokumentacj  Projektow  oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno ci na podstawie
ogl dzin i pomiarów. Badania wykopów otwartych obejmuj  badania materia ów i elementów obudowy,
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod  z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków
bezpiecze stwa pracy, a ponadto obejmuj  sprawdzenie metod wykonywania wykopów. Badania pod a
naturalnego przeprowadza si  dla stwierdzenia czy grunt pod a stanowi nienaruszalny rodzimy grunt
sypki, ma naturaln  wilgotno , nie zosta  podebrany, jest zgodny z okre lonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada  wymaganiom normy PN 86/B–02480. W przypadku niezgodno ci z warunkami
okre lonymi w Dokumentacji Projektowej nale y przeprowadzi  dodatkowe badania wg PN–81/B–03020
rodzaju i stopnia agresywno ci rodowiska i wprowadzi  korekt  w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi  do akceptacji Inspektora Nadzoru. Badania zasypu przewodu sprowadza si  do badania warstwy
ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nale y
wykona  przez pomiar jego wysoko ci nad wierzchem kana u, zbadanie dotykiem sypko ci materia u

ytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nale y wykona  z dok adno ci  do 10 cm w
miejscach odleg ych od siebie nie wi cej ni  50 m. Badania nasypu sta ego sprawdza si  do badania
zag szczenia gruntu nasypowego wg BN–77/8931–12, wilgotno ci zag szczonego gruntu.
Badania pod a wzmocnionego przeprowadza si  przez ogl dziny zewn trzne i obmiar, przy czym
grubo  pod a nale y wykona  w trzech  wybranych miejscach badanego odcinka pod a z
dok adno ci  do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie pod a w planie, rz dne pod a i

boko  u enia pod a. Badanie materia ów u ytych do budowy kanalizacji nast puje przez

porównanie ich cech z wymaganiami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na
podstawie dokumentów okre laj cych jako  wbudowanych materia ów i porównanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami okre lonymi w ST oraz
bezpo rednio na budowie przez ogl dziny zewn trzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne. Badania w zakresie przewodu, korytek odp ywowych do liniowego odwodnienia,
studzienek separatorów obejmuj  czynno ci wst pne sprowadzaj ce si  do pomiaru d ugo ci (z
dok adno ci  do 10 cm) i rednicy (z dok adno ci  1 cm), badanie u enia przewodu na pod u w
planie i w profilu, badanie po czenia rur i prefabrykatów. U enie przewodu na pod u naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewni  oparcie rur, na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania
po cze  rur i prefabrykatów nale y przeprowadzi  przez ogl dziny zewn trzne.
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Badanie szczelno ci odcinka przewodu na eksfiltracj  obejmuj : badanie stanu odcinka kana u wraz
ze studzienkami, nape nienie wod  i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby
nale y prowadzi  kontrol  szczelno ci z czy, cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia
ich nieszczelno ci nale y poprawi  uszczelnienie, a w razie niemo liwo ci oznaczy  miejsce wycieku
wody i przerwa  badanie do czasu usuni cia przyczyn nieszczelno ci. Badanie szczelno ci odcinka
przewodu na infiltracj  obejmuje: badanie stanu odcinka kana u wraz ze studzienkami, pomiar dop ywu
wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelno ci nale y prowadzi  obserwacj  i
robi  odczyty, co 30 min. po enia zwierciad a wody gruntowej na zewn trz i w kinecie
poszczególnych studzienek. Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozj  nale y
wykona  od zewn trz po próbie szczelno ci odcinka przewodu na eksfiltracj , za  od wewn trz po próbie
szczelno ci na infiltracj . Izolacj  powierzchniow  przewodu i studzienek nale y sprawdzi  przez
opukanie m otkiem drewnianym, natomiast wype nienie spoin ok adzin zabezpieczaj cych izolacj
studzienek przez ogl dziny zewn trzne.

13.0. ODBIÓR CZ CIOWY

Przy odbiorze cz ciowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w trakcie wykonywania robót dane
geotechniczne obejmuj ce: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN–86/B–02480 ;
wyniki bada  gruntów, ich uwarstwie , g boko ci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony pod a
gruntowego wg PN–81/B–03020 ; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomów; stopie  agresywno ci rodowiska gruntowo – wodnego; uziarnienia warstw wodono nych; stan terenu
okre lony przed przyst pieniem do robót przez podanie znaków wysoko ciowych reperów, uzbrojenia
podziemnego przebiegaj cego wzd  i w poprzek trasy przewodu, a tak e przekroje poprzeczne i przekrój pod ny
terenu, zadrzewienie;
Dziennik Budowy;
dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów;
dane okre laj ce obj to  wód deszczowych, które mog  przenika  w grunt, stwierdzenie konieczno ci
przeprowadzenia bada  szczelno ci odbieranego przewodu na eksfiltracj , dane okre laj ce dopuszczaln  obj to
wód infiltracyjnych.

13.1. ZAKRES

Odbiór robot zanikaj cych obejmuje sprawdzenie:
sposób wykonania wykopów pod wzgl dem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wod  gruntow  i z
opadów atmosferycznych,
przydatno ci pod a naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj pod a, stopie  agresywno ci, wilgotno ci/,



Uzbrojenie strefy aktywno ci gospodarczej przy A-18 Gmina I owa – I etap

27

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,
zag szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotno ci,
 pod a wzmocnionego, w tym jego grubo ci, usytuowania w planie, rz dnych i g boko ci u enia,
jako ci wbudowanych materia ów oraz ich zgodno ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

enia przewodu na pod u naturalnym i wzmocnionym;
ugo ci i rednicy przewodów oraz sposobu wykonania po czenia rur i prefabrykatów;

szczelno ci przewodów i studzienek na infiltracj ;
materia ów u ytych do zasypu i stanu jego ubicia,
izolacji przewodów i studzienek.
Odbiór cz ciowy polega na sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  i ST, u ycia w ciwych
materia ów, prawid owo ci monta u, szczelno ci oraz zgodno ci z innymi wymaganiami D ugo  odcinka
podlegaj cego odbiorom cz ciowym nie powinna by  mniejsza ni  odleg  mi dzy studzienkami. Wyniki z
przeprowadzonych bada  powinny by  uj te w formie protoko ów i wpisane do
Dziennika Budowy.

13. 2. ODBIÓR TECHNICZNY KO COWY

Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:
dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym;
protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych;
protokó  przeprowadzonego badania szczelno ci ca ego przewodu;
wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów;

inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnion
jednostk  geodezyjn . Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi : zgodno  wykonania z Dokumentacj
Projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji
Projektowej; protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz  usuni cia usterek;
aktualno  Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia; protoko y bada
szczelno ci ca ego przewodu.

14.0. PODSTAWA P ATNO CI
atno  za metr bie cy kana ów,  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych

materia ów na podstawie wyników pomiarów i bada  laboratoryjnych.

15.0. PRZEPISY ZWI ZANE

15.1. POLSKIE NORMY

 PN-86-B-02480 "Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opisy gruntów"
 PN-8I/B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia statyczne
projektowanie"
PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze"
PN-88/B-06250 "Beton zwyky"
PN-92/B-10729 "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"
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 PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze"
PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwyk e"
 PN-867B-O18O2 „Antykorozyjne   zabezpieczenia   w   budownictwie.   Konstrukcje   betonowe i

elbetowe. Nazwy i okre lenia"
PN-74/B-24620  „Lepik asfaltowy stosowany na zimo"
PN-74/B-24622  „Roztwór asfaltowy do gruntowania".
 PN-H-74051-2:1994              "W azy  kana owe klasy B, C, D"
PN-88/H-74080/01               "Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania"
PN-88/H-74080/04              "Skrzynki eliwne wpustów deszczowych klasy C"
PN-64/H-74086  "Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych"
 PN-79/H-74244  "Rury stalowe ze szwem przewodowe"
PN-72/H-83104 "Odlewy z  eliwa  szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbk  skrawania i odchy ki
masy"
PN-85/C-89203 "Kszta tki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu"
PN-85/C-89205 "Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu"
PN-87/B-01100  „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia"

15.2. NORMY BRAN OWE

BN-62/6738-O3 "Beton hydrotechniczny. Sk adniki betonów. Wymagania techniczne."
BN-62/6738-04 "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej."
BN-62/6738           "Beton hydrotechniczny. Sk adniki betonów. Wymagania techniczne."
BN-77/8931-12                              "Oznaczenia wska nika zag szczenia gruntu".
BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
BN-72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."
BN-83/8971-06.02                "Rury bezci nieniowe. Rury betonowe i elbetowe typów O, Os, C, Cs."
BN-86/8971-08               "Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kszta tki ci nieniowe.
                                                 Kr gi  ebetonowe i elbetowe."

15.3. INNE DOKUMENTY

ISO 4435:1991 "Rury i kszta tki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniaj cych i kanalizacyjnych." KB-3M.3/1/-73 P yty pokrywowe DIN 30672 Katalog
Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" ' Warszawa Warunki
techniczne wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych.- Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r. Instrukcja projektowania, wykonania i
odbioru instalacji ruroci gowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.
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Sie  wodoci gowa ( bez przy cza ) – L=412,50 mb ( od W1 do W17 )

Nale y wykona  sie  z rur  fi 110 mm  x6,6mm   , PE 100 SDR 17
Sie   nale y pod czy   za pomoc  trójnika fi 100/100 do istniej cej sieci  wodoci gowej  w ulicy przy
bazie Vitrosilikonu -PE  fi 110 mm  .   Ruroci g w w zach W1;W16 i W17 nale y   czy    za pomoc
kszta tek , tulei ko nierzowych PE oraz na d ugo ci poprzez zgrzewanie doczo owe.
Na  sieci  nale y   zamontowa  zasuwy E2  np. HAWLE fi 110 mm lub  inne  o nie gorszych parametrach –

ze  W1 i W17 . W w le W16 trójnik za lepi  ko nierzem DN100 ; podobnie ko cówke ruroci gu w W17 (
do dalszej rozbudowy )Zasuwy wyposa  w  w obudow  i skrzynk   eliwn .
Hydrant po arowy nadziemne z bocznym wylewem fi 100 mm typu Hawle lub równowa ny- w ze  W17
Ruroci gi  nale y    montowa   na  podsypce  piaskowej   o gr. 20 cm. ; zasypka 20 cm powyzej góry
ruroci gu.
A odcinku W4 do W5 ( 29,5m ) ; W6 do W7 ( 28m ); W9 do W 10 ( 18,50m ) wykona  przej cie pod drogami
przeciskiem  ; przepust z rury stalowej przewodowej o fi 273x 7,1 mm ; rura  os onowa PE 0,6 MPa o

rednicy zewn trznej 180 mm.
Ruroci gi nale y podda  próbom szczelno ci , p ukaniu i dezynfekcji. Na obsypkach u  foli
lokalizacyjn  z pvc o szeroko ci 20 cm, z drutem metalowym.
Oznakowanie zasuw i hydrantu wykona  poprzez tabliczki znamionowe umieszczone na s upkach
ocynkowanych o fi 40 mm. Roboty ziemne wykonywa  zgodnie z wcze niejszymi informacjami.

16. Stosowane materia y.

Wszystkie   u yte  do  budowy  materia y  powinny  by   dopuszczone  do  stosowania w budownictwie.
Materia y stosowane  w  sieciach  wodoci gowych  powinny by  tak dobrane, aby ich sk ad a tak e wzajemne
oddzia ywanie nie powodowa y pogorszenia jako ci wody oraz zmian powoduj cych obni enie trwa ci sieci. Do
sieci  wodoci gowych,  ze wzgl du na u yte materia y stosuje si  rury i kszta tki PE z tworzyw sztucznych wg
PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001,

17. Wymagania dotycz ce warunków technicznych wykonania sieci wodoci gowych.

Ci nienie  robocze
W  przewodach  rozdzielczych  i  osiedlowych  sieci wodoci gowych  ci nienie  robocze nie powinno
przekracza  0,6 MPa (6 bar).
Ci nienie próbne
W przewodach sieci wodoci gowych ci nienie próbne powinno wynosi   1,5 ci nienia roboczego, lecz nie mniej
ni  1 MPa ( 10 bar).

18. Usytuowanie.
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Przewody  siec i wodoci gowych powinny by  usytuowane zgodnie z wymaganiami rozporz dze
-  na  terenie  zabudowanym :
-  w ulicach nowoprojektowanych  i  ulicach istniej cych, w liniach rozgraniczaj cych
    Ulice  poza   jezdniami,
-  dopuszcza si   w  ulicach istniej cych i w ulicach nowoprojektowanych pod jezdniami lub poza
    Liniami   rozgraniczaj cymi,
-  poza  terenem  zabudowanym:  poza pasem drogowym wzd   dróg, lub w terenie z
    Zapewnieniem   dojazdu  do przewodu.
Trasy  przewodów sieci wodoci gowych powinny przebiega  prosto, z najmniejsz  ilo ci  za ama .
Przewody  sieci  wodoci gowych powinny by  uk adane w ziemi w przypadkach szczególnych nad poziomem
terenu.
Zag bienie  przewodów  sieci wodoci gowych w gruncie powinno uwzgl dnia :
-  stref  przemarzania gruntu dla okre lonego rejonu kraju zgodnie z  PN-81B-03020, z tym, e jego przykrycie
mierzone od powierzchni przewodu do rz dnej projektowanego terenu powinno by  wi ksze ni  g boko
przemarzania  gruntu:
-  dla rur rednicy DN do 1000    - o 0,4 m, -  dla rur o rednicy DN powy ej 1000   - o 0,2 m,
miejscowo ci znajduj ce si  na pograniczu stref  których po enie w jednej lub drugiej  strefie  nie jest
wyra nie  ustalone  na mapie,  nale y  zaliczy   do  strefy o wi kszej g boko ci przemarzania gruntu,
-  zabezpieczenie przed zamarzaniem odpowiedni  izolacj  ciep ochronn  w przypadku u enia
   p ycej ni  wymagana g boko ,
-  zapewnienie minimalnego przep ywu wody uniemo liwiaj cego jej zamarzanie,
-  zabezpieczenie przed mo liwo ci  uszkodzenia od obci  zewn trznych.
Przewody wodoci gowe uk adane nad terenem powinny mie :
-  izolacj  ciepln  zabezpieczaj  przed zamarzaniem wody i zabezpieczon  przed zawilgoceniem
   i uszkodzeniami mechanicznymi,
-  zabezpieczony minimalny przep yw wody uniemo liwiaj cy jej zamarzanie,
-  podparcie lub podwieszenie,
-  kompensatory wyd  cieplnych,
-  z cza umo liwiaj ce kompensacj  wyd ,
-  doj cia dla monta u oraz przegl dów i remontów,
-  odpowietrzniki i odwodnienia,
-  zasuwy  lub  przepustnice  umieszczone  w  komorach  lub studniach przed i za przej ciem nad
    terenem.

cza i uzbrojenie tych przewodów powinny by  lokalizowane na podporach.

 19. Wykopy.

Wymagania
Wykop  otwarty  dla  przewodów  sieci  wodoci gowych,  nale y  wykonywa   zgodnie z warunkami technicznymi
wg PN-B-10736. Wykop ten powinien w projekcie mie  ustalon  :
-  szeroko  uwzgl dniaj rednice przewodów,
-  g boko ,
-  system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,
-  kszta t wykopu: ciany pionowe lub ze skarp ,
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-  rodzaj pod a: naturalne lub wzmocnione,
-  sposób zag szczenia obsypki i zasypki przewodu,
-  zabezpieczenie od obci enia ruchem ko owym,
-  poziom wody gruntowej,
-  wyst powanie innych przewodów w tym samym wykopie.
Stateczno  wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by  zabezpieczona poprzez:
-  zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego cian,
-  utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych.
Dopuszcza si  niestosowanie oszalowania wykopów o g boko ci w gruntach skalistych litych - 4 m, w
gruntach bardzo spoistych zwartych - 2 m; w pozosta ych gruntach 1 m pod warunkiem, gdy: nie wyst puj  wody
gruntowe a teren przy wykopie nie jest obci ony nasypem w pasie o szeroko ci równej, co najmniej g boko ci
wykopu. Je li w obr bie klina od amu cian wykopu odbywa si  komunikacja, powinna by  zastosowana
odpowiednia obudowa.
To samo dotyczy wykopów, je li w obr bie klina od amu cian wykopu znajduj  si  fundamenty budowli
posadowionych powy ej dna wykopu.
Je eli istnieje potrzeba wchodzenia mi dzy ciank  rury a cian  wykopu lub jego szalunkiem, nale y tam
zapewni  przestrze  robocz , której minimaln  wielko  podano w tablicy 5. Je li nie ma potrzeby wchodzenia
mi dzy przewód a ciany wykopu, minimalna szeroko  wykopu mo e by  zmniejszona.

Minimalna przestrze  robocza
mi dzy ciank  rury a cian  wykopu lub jego szalunkiem

rednica nominalna rury Minimalna wielko  przestrzeni roboczej
DN  350 0,25 m

Wydobywany grunt powinien by  sk adowany po jednej stronie wykopu lub by  wywieziony na odk ad.
Grunt u yty do zasypki wykopu powinien odpowiada  wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten
mo e by  gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewn trz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera
materia ów mog cych uszkodzi  przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i mieci. Zasypk  wykopu nale y
przeprowadzi  zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.
Spadek dna wykopu powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow . Grunt dna wykopu nie powinien by
naruszony. W dnie wykopu powinny by  wykonane zag bienia pod kielichy.
Podczas monta u przewodu wykop powinien by  odwodniony.
Pod e naturalne lub wzmocnione powinno by  zgodne z dokumentacj  projektow . Szeroko  obsypki powinna
by  równa szeroko ci wykopu.
Minimalna grubo  zasypki wst pnej powinna wynosi  15 cm powy ej wierzchu rury. Dobór w ciwego  gruntu
oraz dok adne zag szczanie obsypki i zasypki .jest podstawowym warunkiem stabilno ci przewodu i nawierzchni.
W  zale no ci  od  rodzaju  gruntu  powinny  by   stosowane  nast puj ce  rodzaje przygotowania pod a:

 przewodu w wykopie powinna by  wytyczona i oznakowana.

20. Przewody i armatura sieci wodoci gowej

Rury, kszta tki, uszczelki i armatura przewodów powinny by  sprawdzone przed monta em, czy spe niaj
wymagania projektowe, czy s  oznakowane i czy nie s  uszkodzone. Rury,  kszta tki,  uszczelki  i  armatura
przewodów  powinny  by   sk adowane  zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach zapewniaj cych im
czysto .  Rury, kszta tki i armatura powinny by  zabezpieczone przed wewn trznym zanieczyszczeniem.
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Zmiana kierunku i odga zienia przewodu
Przy zmianie kierunku i na odga zieniach przewodu powinny by  stosowane kszta tki producenta rur.
Zabezpieczenie przed rozsuni ciem rur, zw aszcza czonych kielichowo powinno by  wykonane:
-  na zmianach kierunków,
-  na ko cówkach przewodów,
-  na odga zieniach.
 Do zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem, powinny by  stosowane:
-  bloki oporowe,
-  kotwienia,
-  opaski cz ce z cza kielichowe.
Bloki oporowe powinny by  oparte o nienaruszony grunt.
Na  terenach  górzystych,  tj.  o  znacznym  spadku  powinno  by   przewidziane zabezpieczenie przed
przemieszczaniem rur.
Przewody powinny by  u one zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z
dok adno ci  okre lon  w tablicy 6.
Odchylenia spadku nie mog  spowodowa  spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku
przewodu.

ony  odcinek przewodu wodoci gowego powinien  by   zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

Przy poziomie wody gruntowej powy ej dna wykopu nale y zapewni  odwodnienie wykopu  na  czas
robót,  natomiast  przewód  nale y  zabezpieczy   przed  ewentualnym wyp yni ciem.

W zale no ci od materia u rur u onych w ziemi powinny by  stosowane z cza :

Za pomoc  zgrzewania doczo owego

Dla rur w studzienkach, komorach oraz uk adanych nad terenem, powinny by  stosowane z cza :
-  ko nierzowe,
-  gwintowane.
Monta  przewodów powinien by  wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w temperaturach powietrza
ustalonych w instrukcji monta u producenta rur.
Przewody wodoci gowe uk adane nad terenem, powinny by  wykonane jako:
-  samono ne, gdzie konstrukcj  no  stanowi przewód,
na lub pod konstrukcj  no  stanowi  oddzieln  budow .
Przej cia przewodów przez przeszkody terenowe . Przej cia przewodów przez przeszkody terenowe powinny
przebiega  najkrótsz  drog  mo liwie pod k tem prostym w stosunku do przeszkody.
Uzbrojenie sieci wodoci gowych. Na  przewodach  wodoci gowych  powinna  by   zamontowana  armatura  . o
minimalnym ci nieniu nominalnym 1 MPa ( 10 bar) s ca do:
-  regulacji i zamkni cia przep ywu wody oraz odwodnienia (zasuwy, przepustnice. zawory,
-  armatura reguluj ca),
-  zabezpieczenia przewodów (zawory odpowietrzaj ce, napowietrzaj ce, odpowietrzaj co –

   napowietrzaj ce, zawory zwrotne),
-  poboru wody na cele przeciwpo arowe i gospodarcze (hydranty, zdroje uliczne).
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Zasuwy lub przepustnice na przewodach magistralnych lub tranzytowych powinny by  zamontowane w
studniach usytuowanych:

-  w w ach,

Ilo  zasuw lub przepustnic ustalonych w projekcie koniecznych do wy czenia magistrali wodoci gowej powinna
by  zminimalizowana do ilo ci gwarantuj cej najmniejsze niedogodno ci w zaopatrzeniu w wod  odbiorców.
Zawory  redukcyjne  ustalone  w projekcie  powinny  by   zamontowane  przed obszarami wymagaj cymi
obni enia ci nienia. Zawory  odpowietrzaj ce  i  napowietrzaj ce  powinny  by   zamontowane w najwy szych
punktach przewodów wodoci gowych. Zawory te powinny dzia  samoczynnie i powinny by  umiejscowione w
studzienkach lub komorach, zabezpieczone przed zamarzaniem. Pod zaworami  powinna by  zamontowana
zasuwa odcinaj ca. Odwodnienie przewodów magistralnych lub tranzytowych powinno znajdowa  si  w
najni szym punkcie przewodu. Przewód odwadniaj cy powinien by  uzbrojony w zasuw  a jego rednica
powinna by  dostosowana do za onego czasu odwadniania. Woda z odwodnienia powinna by  odprowadzona
grawitacyjnie lub odpompowana poprzez studzienk  do kana u, rowu lub cieku. Odprowadzenie wody z
odwodnienia do kana u powinno mie  dodatkow  zasuw  uniemo liwiaj  ewentualne cofni cie  si cieków do
studzienki. Zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem  ci nienia,  powsta ym  na  skutek uderzenia
hydraulicznego ustalone w projekcie powinny by  zamontowane w pompowniach wodoci gowych lub na
przewodach w miejscach nara onych na przerwanie strugi wody. Armatura w komorach, .dla umo liwienia
demonta u, powinna mie  zamontowane kompensatory monta owe lub nasuwki. Zabezpieczenia przej
przewodów przez ciany komory powinny gwarantowa  szczelno  i elastyczno . Na przewodach rozdzielczych
lub osiedlowych zasuwy powinny by  zamontowane:
-  w w ach,
-  w miejscach odga zie ,
-  na d szych odcinkach w odleg ciach do 400 m.
 Ilo  zasuw koniecznych do wy czenia sieci rozdzielczych lub osiedlowych powinna by  ograniczona do 5-ciu
sztuk.
Zdroje   powinny by  zamontowane wg nast puj cych wymaga :
Na sieci  wodoci gowej  powinny  by   zamontowane  odpowiednie  przyrz dy pomiarowe okre laj ce,
co najmniej wielko ci przep ywu i ci nienia wody, umo liwiaj c monitorowanie sieci i jej zdaln
obserwacj .

21. Bezpiecze stwo i higiena pracy.

Przy budowie przewodów sieci wodoci gowej nale y przestrzega  przepisów bezpiecze stwa i higieny
pracy, zawartych w rozporz dzeniach.

22. Kontrola i badania przy odbiorze.

23. Kontrola wykonania.
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Kontrola wykonania sieci wodoci gowej polega na sprawdzeniu zgodno ci budowy z projektem. Nale y
sprawdzi :
-  wytyczenie osi przewodu,
-  szeroko  wykopu,
-  g boko  wykopu,
-  odwodnienie wykopu,
-  szalowanie wykopu,
-  zabezpieczenie od obci  ruchu ko owego,
-  odleg  od budowli s siaduj cej,
-  zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,
-  rodzaj pod a,
-  rodzaj rur, kszta tek i armatury,
-  sk adowanie rur, kszta tek i armatury,
-  u enie przewodu, bloki oporowe,
-  zag szczenie obsypki przewodu,
-  szczelno  przewodu,
-  zag szczenie zasypki wst pnej i g ównej przewodu,
-  armatur  w studzienkach i komorach wodoci gowych,
-  przewody u one nad terenem,
-  przewody u one w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem,
-  zabezpieczenie przewodu przed korozj ,
-  przy cza wodoci gowe,
-  wyniki p ukania i dezynfekcji przewodów.

  przewodu powinna  by   zgodna  z  wytyczeniem  wykonanym  przez  geodet  w dowi zaniu do
punktów sta ych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spe nieniu wymaga  rozporz dzenia.
Minimalna szeroko  wykopu powinna by  zgodna z tabel , natomiast maksymalna szeroko  wykopu
nie powinna przekracza  szeroko ci okre lonej w projekcie. G boko  wykopu, powinna by  zgodna z

boko ci  okre lon  w projekcie. Dno wykopu powinno by   wyrównane  do  wymaganego  spadku,
zgodnie  z rz dnymi ustalonymi w projekcie i dowi zane do reperów ustalonych przez geodet .
Wykop powinien by  zabezpieczony przed nap ywem wód gruntowych i opadowych. Sposób  obni enia
poziomu  wód  gruntowych  powinien  by   wykonany  zgodnie z dokumentacj .  Natomiast  przed
nap ywem  wód  opadowych powinien  zabezpiecza  odpowiednio wyprofilowany teren.
Szalowanie cian wykopu powinno zabezpiecza  jego stateczno  i je li projekt nie przewiduje inaczej
szalowanie to, powinno by  usuwane w miar  post pu zasypki wykopu. W obr bie klina od amu
niezabezpieczonych cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Je li komunikacja odbywa si  w
obr bie klina od amu cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.
Odleg   budynków  od  przewodów  sieci  wodoci gowej  okre la  tablica 4: Zmniejszenie  tych
odleg ci,  wymaga  ka dorazowo  opracowania  odpowiedniego zabezpieczenia, które powinna
zawiera  dokumentacja techniczna. Zabezpieczenie skrzy owa  innych przewodów podziemnych z
wykopem, powinno by  wykonane zgodnie z dokumentacj . Zabezpieczenie tych przewodów polega na
ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie
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przed ich ci ciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Pod e pod ruroci gi mo e by :
naturalne, naturalne z podsypk  lub wzmocnione. Pod e naturalne wyst puje, je eli mamy do
czynienia z drobnouziarnionym gruntem. Pod e naturalne z podsypk  wyst puje, je eli mamy do
czynienia z innym rodzajem gruntu, np.: skalistym lub twardym, a tak e, je eli materia  rur, zgodnie z
warunkami technicznymi producenta, wymaga okre lonego rodzaju podsypki. Pod e wzmocnione
wyst puje, je eli mamy  do  czynienia  z  gruntem  niestabilnym.  Wzmocnienie  pod a  mo e  polega
na wymianie gruntu na piasek lub wir albo wykonaniu awy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
Wybrany rodzaj pod a okre la dokumentacja techniczna. Rury, kszta tki i armatura przygotowane do
monta u, powinny by  oznakowane i zgodne z wymogami przyj tymi w dokumentacji technicznej a
tak e zgodne z dokumentami stwierdzaj cymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Rury i
kszta tki, zabezpieczone przed wewn trznym zanieczyszczeniem, powinny by  sk adowane w po eniu
poziomym na p askim i równym pod u. Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych powinny by
zabezpieczone przed dzia aniem promieni s onecznych. Armatura, zabezpieczona przed wewn trznym
zanieczyszczeniem, powinna by  sk adowana w pozycji uniemo liwiaj cej zbieranie si  w niej wody.
Zasuwy i przepustnice powinny by  cz ciowo otwarte lub uchylone. Przewód powinien by  u ony
zgodnie z wytyczon  osi  na wyrównanym pod u wykopu i zinwentaryzowany przez geodet .
Prawid owo  wykonania spawów rur stalowych powinna by  sprawdzona zgodnie z dokumentacj . Na
pod u naturalnym przewód powinien by  zag biony na ca ej d ugo ci, co najmniej na 1/4 swojego
obwodu. Na pod u naturalnym z  podsypk   oraz  pod u  wzmocnionym,  przewód  powinien  by

ony  zgodnie z dokumentacj . Przewód powinien by  zabezpieczony przed przemieszczeniami,
blokami oporowymi, w miejscach ustalonych w dokumentacji. Bloki powinny opiera  si  o nienaruszony
grunt. Obsypka przewodu powinna by  przeprowadzona szczególnie starannie, zag szczana r cznie
lub mechanicznie, w zale no ci od wymogów ustalonych w dokumentacji. Szczelno  przewodu
powinna gwarantowa  utrzymanie ci nienia próbnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania
próby hydraulicznej. Ci nienie próbne powinno wynosi  1,5 ci nienia roboczego, nie mniej ni  1 MPa
(10 bar). W przypadku przewodów o du ych rednicach dla zaoszcz dzenia wody u ytej przy próbie
hydraulicznej, mo na t  czynno  po czy  z przeprowadzeniem dezynfekcji przewodu. Dopuszcza si
tak e wykonywanie wst pnej próby ci nienia wg prPN-EN 805 za pomoc  powietrza, jednak
miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie próby hydraulicznej. Wysoko  zasypki wst pnej, tj.
warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by  mniejsza ni  15 em. Zag szczenie zasypki
wst pnej powinno w zasadzie odbywa  si  r cznie. Zag szczenie zasypki g ównej przewodu mo e
odbywa  si  mechanicznie. Ustalony stopie  zag szczenia gruntu powinien by  potwierdzony przez
geologa. Armatura o rednicy DN od 500 mm powinna by  montowana w studzienkach lub komorach.
Armatur  nale y osadzi  na fundamentach. Armatur  nale y czy  z przewodem za pomoc  z czy
roz cznych kompensuj cych lub kompensatorów. Najw ciwszym nap dem do operowania armatur
jest trzpie  nap dowy z kapturem wyprowadzony do powierzchni terenu, zabezpieczony skrzynk .
Wymiary studzienek lub komór powinny umo liwia  prawid ow  eksploatacj  armatury. Przewody

one nad terenem o konstrukcji samono nej, na lub pod konstrukcj  no , powinny mie  wykonane
doj cia, umo liwiaj ce sprawdzenie izolacji przewodów i jej zabezpieczenia,  armatury,  kompensatorów
i  z czy.  Przewody  te  podlegaj  próbom szczelno ci. Przewody budowane metodami
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bezwykopowymi, u one w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem, powinny
zaczyna  i ko czy  si  studzienkami lub komorami. W ciwe u enie przewodu w rurze ochronnej

nale y zabezpieczy  poprzez pier cienie  z  ko kami  dystansuj cymi  lub  innym  rozwi zaniem
przewidzianym w dokumentacji. W studzienkach  lub  komorach  powinna  by   zamontowana
odpowiednia  armatura. umo liwiaj ca zamkni cie i odpowietrzenie przewodu. Przej cia przewodów
przez ciany komory powinny gwarantowa  szczelno . Zabezpieczenia  antykorozyjne  przewodów
wykonanych  z  metalu  powinny  by  wykonane  fabrycznie.  W  szczególnych  przypadkach
zagro enia  korozj   od  pr dów b dz cych, przewody te powinny mie  dodatkowo ochron  katodow .
Na  ka dym  przy czu  wodoci gowym,  powinna  by   zamontowana  zasuwa i odpowiedni   zestaw
wodomierzowy,   a  w   instalacji   wodoci gowej   urz dzenie zabezpieczaj ce przed mo liwo ci
wtórnego zanieczyszczenia wody,   zgodnie z wymaganiami PN-B-01706. Przy cza o d ugo ci powy ej
20 m podlegaj  próbom szczelno ci. Przy cza krótsze powinny wykazywa  szczelno  przy ci nieniu
roboczym. Przed w czeniem do czynnej sieci, nowowybudowany przewód wodoci gowy nale y
przep uka  i zdezynfekowa , a uzyskane wyniki bada  bakteriologicznych znajduj cej si  w nim wody
powinny spe nia  wymagania rozporz dzenia.

24. Badania przy odbiorze.

Badania przy odbiorze przewodów sieci wodoci gowych zale ne s  od rodzaju odbioru technicznego
robót.  Odbiory  techniczne  robót  sk adaj  si   z  odbioru  technicznego cz ciowego dla robót
zanikaj cych i odbioru technicznego ko cowego po zako czeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny by  zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Odbiór techniczny cz ciowy Badania przy odbiorze
technicznym cz ciowym polegaj  na :
-  zbadaniu  zgodno ci  usytuowania  i  d ugo ci  przewodu  z  dokumentacj  i inwentaryzacj
geodezyjn . Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza  0,1 m dla przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozosta ych. Dopuszczalne
odchylenie rz dnych u onego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza  dla
przewodów z tworzyw sztucznych ± 0,05 m, dla pozosta ych ± 0,02 m,
-   zbadaniu prawid owo ci wykonania spawów w sposób ustalony w dokumentacji,.
-   zbadaniu zabezpieczenia przed korozj  przez ogl dziny izolacji,
-   zbadaniu zabezpieczenia przeciw pr dom b dz cym przez ogl dziny izolacji oraz  punktów kontrolnych,
-   zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
-   zbadaniu przez ogl dziny zabezpiecze  przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,
-   zbadaniu pod a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia pod a
naturalnego sposób jego zag szczenia powinien by  uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
-   zbadaniu pod a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo ci i rodzaju, zgodnie z dokumentacj ,
zbadaniu materia u ziemnego u ytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien by  drobny i
rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materia  ten powinien by  zag szczony,

-   zbadaniu szczelno ci przewodu. Badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-B-10725. Dotyczy
to tak e przewodów uk adanych nad terenem o konstrukcji samono nej i na lub pod konstrukcj  no . Wyniki
bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z protokó em próby szczelno ci przewodu,
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inwentaryzacj  geodezyjn , (dopuszcza si  inwentaryzacj  szkicow ) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno ci
z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotycz cymi  rur  i  armatury, jest  przed ony  podczas
spisywania  protokó u  odbioru technicznego - cz ciowego, który stanowi podstaw  do decyzji o mo liwo ci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodoci gowej.  Wymagane jest tak e dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - cz ciowego. Kierownik  budowy jest  zobowi zany przy
odbiorze technicznym - cz ciowym przewodu wodoci gowego, zg osi  inwestorowi do odbioru roboty ulegaj ce
zakryciu, zapewni  dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewni  geodezyjn  inwentaryzacj  przewodu,
przygotowa  dokumentacj  powykonawcz .

Odbiór techniczny ko cowy.
Badania przy odbiorze technicznym ko cowym polegaj  na:
-  zbadaniu zgodno ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacj
   geodezyjn .
-  zbadaniu  zgodno ci  protokó ów  odbioru:  próby  szczelno ci,  wyników  bada
   bakteriologicznych oraz wyników stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu,
-  zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodów wodoci gowych uk adanych
   nad terenem,
-  zbadaniu rozstawu armatury i jej dzia ania,
-  zbadaniu szczelno ci, komór i studni wodoci gowych, szczególnie przy przej ciach przez ciany.
Odbiór techniczny cz ciowy. Badania przy odbiorze technicznym cz ciowym polegaj  na : -  zbadaniu
zgodno ci  usytuowania  i  d ugo ci  przewodu  z  dokumentacj  i inwentaryzacj  geodezyjn . Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza  0,1 m dla przewodów z tworzyw
sztucznych i 0,02 m dla pozosta ych. Dopuszczalne odchylenie rz dnych u onego przewodu od przewidzianych
w projekcie nie powinno przekracza  dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 0,05 m, dla pozosta ych ± 0,02 m,
-  zbadaniu prawid owo ci wykonania spawów w sposób ustalony w dokumentacji,
-  zbadaniu zabezpieczenia przed korozj  przez ogl dziny izolacji,
-  zbadaniu zabezpieczenia przeciw pr dom b dz cym przez ogl dziny izolacji oraz punktów
   kontrolnych,
-  zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
-  zbadaniu przez ogl dziny zabezpiecze  przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,
-  zbadaniu pod a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
    pod a naturalnego sposób jego zag szczenia powinien by  uzgodniony z projektantem lub
    nadzorem,
-  zbadaniu pod a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo ci i rodzaju, zgodnie z
    dokumentacj ,
-  zbadaniu materia u ziemnego u ytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien by
   drobny i rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materia  ten powinien by  zag szczony,
-  zbadaniu szczelno ci przewodu. Badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-B-10725. Dotyczy to
tak e przewodów uk adanych nad terenem o konstrukcji samono nej i na lub pod konstrukcj  no . Wyniki
bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z protokó em próby
szczelno ci przewodu, inwentaryzacj  geodezyjn , (dopuszcza si  inwentaryzacj  szkicow ) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodno ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotycz cymi  rur  i  armatury, jest
przed ony  podczas  spisywania  protokó u  odbioru technicznego - cz ciowego, który stanowi podstaw  do
decyzji o mo liwo ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodoci gowej.  Wymagane jest tak e
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - cz ciowego.
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Kierownik  budowy jest  zobowi zany,  przy  odbiorze technicznym - cz ciowym przewodu wodoci gowego,
zg osi  inwestorowi do odbioru roboty ulegaj ce zakryciu, zapewni  dokonanie próby i sprawdzenia przewodu,
zapewni  geodezyjn  inwentaryzacj  przewodu, przygotowa  dokumentacj  powykonawcz .
Odbiór techniczny ko cowy
Badania przy odbiorze technicznym ko cowym polegaj  na:
-  zbadaniu zgodno ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacj
   geodezyjn .
-  zbadaniu  zgodno ci  protokó ów  odbioru:  próby  szczelno ci,  wyników  bada

-  bakteriologicznych oraz wyników stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu,
-  zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodów wodoci gowych uk adanych
   nad terenem,
-  zbadaniu rozstawu armatury i jej dzia ania,
-  zbadaniu szczelno ci, komór i studni wodoci gowych, szczególnie przy przej ciach przez ciany.
Wyniki bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z protokó ami odbiorów technicznych
cz ciowych   przewodu   wodoci gowego,   projektem z wprowadzonymi  zmianami    podczas  budowy,
wynikami  bada   bakteriologicznych, wynikami bada  stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu i
inwentaryzacj  geodezyjn  jest  przed ony  podczas  spisywania  protokó u  odbioru   technicznego
ko cowego, na podstawie którego przekazuje si  inwestorowi wykonany przewód sieci wodoci gowej. Konieczne
jest tak e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego ko cowego.
Teren po budowie przewodu wodoci gowego powinien by  doprowadzony do pierwotnego stanu.
kierownik budowy jest zobowi zany, przy odbiorze ko cowym z  o wiadczenia:
- o wykonaniu przewodu wodoci gowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na  budow   i  warunkami
technicznymi  wykonania  i odbioru  (w  tym  zgodnie z powo anymi w warunkach przepisami i polskimi normami),
- o doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, a tak e - w razie korzystania -
ulicy i s siaduj cej nieruchomo ci.

25. PRZEPISY ZWI ZANE

25.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. Nr207. poz. 2016 z pó n. zm.)
25.2 Normy.
25.3 PN-87/B-01060 Sie  wodoci gowa zewn trzna. Obiekty i elementy wyposa enia. Terminologia.
25.4  PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i elbetowa.
Klasyfikacja i okre lenie rodowisk.
25.5 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzia , nazwy, symbole i okre lenia.
4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpo rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
25.6 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
25.7  PN-81/B-10725 Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
25.8   PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
25.9   PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wype niaczymi stosowany na gor co.
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25.10 PN-76/C-89202 Kszta tki do rur ci nieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
25.11 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwów walcowane na gor co ogólnego zastosowania.
25.12 PN-EN 545 - "Rury, kszta tki i wyposa enie z eliwa sferoidalnego oraz ich z cza do ruroci gów wodnych"
25.13  PN-86/H-74374 Po czenia ko nierzowa. Uszczelki. Wymagania ogólne.
25.14  PN-70/H-97051 Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali, staliwna i eliwa do malowania.
Ogólne wytyczne.
25.15  PN-82/M-01600 Armatura przemys owa. Terminologia.
25.16  PN-92/M-74001 Armatura przemys owa. Ogólne wymagania i badania.
25.17  PN-84/M-74003 Armatura przemys owa. Zasuwy klinowa kielichowe eliwne na ci nienie nominalne l
MPa.
25.18  PN-83/M-74024/00 Armatura przemys owa. Zasuwy klinowe ko nierzowe eliwne. Wymagania i badania.
25.19  PN-83/M-74024/02 Armatura przemys owa. Zasuwy klinowe ko nierzowe eliwne na ci nienie nominalne
0,63 MPa.
25.20  PN-83/M-74024/03 Armatura przemys owa. Zasuwy klinowe ko nierzowe eliwne na ci nienie nominalne 1
MPa.
25.21  PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
25.22 PN-89/M-74091 Armatura przemys owa. Hydranty podziemne na ci nienie nominalne l MPa.
22. BN-76/0648-76 Bitumiczne pow oki na rurach stalowych uk adanych w ziemi.
23. BN-77/5213-04 Armatura przemys owa. Hydranty. Wymagania i badania.
24. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozj . Wymagania ogólne i ocena wykonania.
25. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 100. Wymiary.
26. BN-74/6366-04 Rury polietylenowa typ 100. Wymagania techniczne.


