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INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:


montaż rurociągów,



montaż armatury,



montaż urządzeń,



badania i regulacja instalacji,

1.4. Ogólne wymagania


Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociągowych”



Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
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 dokumentacji
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych
instalacji, 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 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY


Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.



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

ZESTAWIENIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ:

- rury z tworzyw sztucznych Ø 16x2.0 – 6,0 mb
- bateria stojąca do umywalki dla niepełnosprawnych – szt. 1
- zawór ze złączką do węża – szt. 1
- zawór kulowy główny Ø 20 – szt. 1
- zawór odcinający do płuczki toaletowej ½” – szt. 1
- zawór kulowy odcinający Ø 15 – szt. 1
- zawór kulowy kątowy ćwierćobrotowy pod umywalkęi Ø 15 – szt. 2
- elektryczny przepływowy podgrzewacz wody o mocy 3,5 kW
firmy Kospel typ EPO2 Amicus – szt. 1

ZESTAWIENIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ:

- rury PCV Ø 50 – 2,75 mb
- rury PCV Ø 110 – 3,90 mb
– szt. 1
- rewizja PCV DN 110 na pionie sanitarnym – szt. 1
- wpust połogowy Ø 50 z zasyfonowaniem z kratką ze stali nierdzewnej z kołnierzem
uszczelniającym – szt. 1
- umywalka dla niepełnosprawnych z uchwytami + kpl montażowy i syfon – szt. 1
- muszla ustępowa dla niepełnosprawnych z uchwytami + kpl montażowy – szt. 1
3. SPRZĘT


Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku
i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT


Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby
uniknąć trwałych odkształceń.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Montaż rurociągów


Kolejność wykonywania robót:
–

wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

–

ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

–

wykonanie połączeń.

5.2. Montaż armatury i osprzętu


Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji


Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.



Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.



Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”.



Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli
jakości producenta.



Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione,
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT


Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.



Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać
końcowego odbioru technicznego instalacji.



Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
–

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie
wykonywania robót,

–

Dziennik budowy,

–

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane
przez dostawców materiałów),



–

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

–

protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
–

zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,

–

protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia
usterek,

–

aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),

–

protokoły badań szczelności instalacji.

8. OBMIAR ROBÓT


Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE


„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.



„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przykładach normy, dokumenty i przepisy były aktualne w czasie
opracowywania poszczególnych specyfikacji. Część z nich uległa dezaktualizacji i przytaczanie
wymaga sprawdzenia.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.o. na poziomie piwnic i parteru. Niniejsza
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:


montaż urządzeń grzejnych



badania i regulacja instalacji,

1.3. Ogólne wymagania


Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Arkady, Warszawa 1988.



Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych 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
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 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 „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIAŁY


Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych.



Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora

2.1. Grzejniki


Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe typ VKO
z podłączeniem dolnym.

ZESTAWIENIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

- grzejnik elektryczny bryzgoszczelny (IPX4) firmy Dimplex o mocy 1000 W,
model PLX100E – szt. 2
3. SPRZĘT


Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku
i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT


Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby
uniknąć trwałych odkształceń.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.3. Montaż grzejników


Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do
powierzchni ściany lub wnęki.



Kolejność wykonywania robót:
–

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,

–

wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,

–

zawieszenie grzejnika,

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

7. ODBIÓR ROBÓT


Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy
dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.



Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
–

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie
wykonywania robót,

–

Dziennik budowy,

–

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane
przez dostawców materiałów ),

–



protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
–

zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,

–

protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,

–

aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupełnienia),

8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE


„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Tom II

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.


PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.



PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przykładach normy, dokumenty i przepisy były aktualne w czasie
opracowywania poszczególnych specyfikacji. Część z nich uległa dezaktualizacji i przytaczanie
wymaga sprawdzenia.

ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia
wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej.
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:












oznakowanie robót,
dostawę materiałów,
wykonanie prac przygotowawczych,
wykonanie rur ochronnych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podłoża
ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych,
wykonanie izolacji studzienek,
zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,
odtworzenie nawierzchni po robotach
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

ZESTAWIENIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ (INST. ZEW.):

- wykopy pod przyłącze kanalizacyjne - 11,61 m3
- rury z tworzywa sztucznego PCV Ø 160 – 9 mb
- studzienka rewizyjna PCV Ø 315 – szt. 1
- trójnik PCV Ø 200 / Ø 160 / Ø 200 - szt. 1

3. SPRZĘT


Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku
i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT


Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby
uniknąć trwałych odkształceń.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty ziemne
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje
się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub
złożony wzdłuż wykopu zgodnie z dokumentacją projektową.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej.

5.2. Roboty montażowe
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu zgodnie z PT. Przyłącze kanalizacyjne z tworzywa
sztucznego PCV Ø160, studzienka rewizyjna PCV Ø315

5.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie
 pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa
mineralnego lub betonu,
 sprawdzenie odchylenia osi kanałów,
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
 badanie odchylenia spadku kanałów,
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych,

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
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 rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem,
 wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach,
 wykonana izolacja,
 zasypany 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.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
 oznakowanie robót,
 dostawę materiałów,
 wykonanie robót przygotowawczych,
 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego
odwodnienie,
 przygotowanie podłoża i fundamentu,
 wykonanie drenażu korytkowego,
 wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej,
 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni,
 wykonanie izolacji studzienek,
 zasypanie i zagęszczenie wykopu,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-EN 1610
2. PN-81/B-03020
3. PN-B-10736

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru zewnętrznej instalacji wodociągowej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót przy budowie instalacji wody zimnej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna budowy sieci wodociągowej .
Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje:







oznakowanie robót,
dostawę materiałów,
wykonanie prac przygotowawczych
wykonanie wykopu
ułożenie przewodów wodociągowych
zasypanie i zagęszczenie wykopu

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci
wodociągowej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
ZESTAWIENIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ (INST. ZEW.):

- wykop pod rurociąg wodociągowy - 84,5 mb
75 mb przeciskiem sterowanym,
9,5 mb wykop = 15,2 m3
- rury z tworzywa sztucznego PE Ø 32 - 84,5 mb
- wodomierz skrzydełkowy Ø 15 - szt. 1
- zawór odcinający Ø 20 - szt. 2
- zawór zwrotny antyskażeniowy Ø 20 - szt. 1
- zawór spustowy Ø 15 - szt. 1

3. SPRZĘT


Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku
i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT


Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby
uniknąć trwałych odkształceń.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty ziemne
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu
przesuwając się stopniowo do góry. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy
powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna
przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20
m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed
wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona
ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu.
5.3. Przygotowanie podłoża
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 10 cm, zgodnie z dokumentacją projektową.
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 10
cm zgodnie z dokumentacją projektową.
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej.
5.4. Roboty montażowe
5.4.1. Warunki ogólne

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z
rurociągów, spadki zgodnie z PT.
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż
głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej
1000 mm.
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany
budowli powinna być zgodna z dokumentacją.
5.4.2. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora. Kontroli podlega sprawdzenia
zgodności z dokumentacją projektową oraz jakości wykonanych robót.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera Kontraktu jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne
czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie:
 roboty przygotowawcze,
 roboty ziemne
 przygotowanie podłoża,

 roboty montażowe wykonania rurociągów,
 próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu podlega:
 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego
(polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych częściowych),
 badanie szczelności całego przewodu
 badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje:








dostawę materiałów,
wykonanie wykopu
ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia,
przeprowadzenie próby szczelności,
zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-87/B-01060

Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.
Terminologia

2. PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Uwaga: Cytowane w kolejnych przykładach normy, dokumenty i przepisy były aktualne
w czasie opracowywania poszczególnych specyfikacji. Część z nich uległa dezaktualizacji i
przytaczanie wymaga sprawdzenia.

