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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego 
 
Budowa sieci wodociągowej w ulLubowidzkiej w Wiadrowie 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych. 
1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 
1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a także niezbędne dla 
właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 „Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociągowych" wydanych przez Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwójowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami  
 
1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, postanowieniami zawartymi w specyfikacji technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru 
oraz ze sztuką budowlaną.  
 
1.7. Dokumentacja robót monta żowych sieci wodoci ągowych 
Dokumentację robót montażowych instalacji wodociągowych stanowią: 
- projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 120. póz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę, 
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno.użytkowego fDz. U. z 2004 r. Nr 
202, póz. 2072), 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U- z 2004 r. Nr 202, póz. 
2072), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 
953 z póżn. zmianami). 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji 

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. 
z 2003 r. Nr 207, póz, 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
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(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego 
zadania. 
1.8. Nazwy i kody: 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót   45 33 22 00 -5 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST Kod  
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 
 
Materiały stosowane do montażu sieci wodociągowych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach: 
- z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1452-1 -5, 
- z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1-5, PN-C-89207, 
- z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1-5, 
- z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1-5. 
 
2.2.2. Armatura domowej sieci wodoci ągowej 
Armatura domowej sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) 
musi spełniać warunki określone w następujących normach: 
PN/M-75110-11, PN/M-75113-19, PN/M-75123-26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-
75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206, 
 
2..2.3.  Materiał do podsypki i zasypki 
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
• materiał nie może być zmrożony, 
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki. 
Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. Wysokość 
podsypki powinna normalnie 
wynosić 0,10 m. 
Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość obsypki 
powinna wynosić o 0,05 m. Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg 
PNB- 03020. Grunt 
ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać 
materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy 
przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. 
 
2.1.4. Materiały instalacyjne 
Sieć kanalizacji sanitarnej 
- rurociągi PCV lub ew. PE, PP, PB  fi 32, 40 i 110 mm, 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU l MASZYN 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
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wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
4.2. Wymagania dotycz ące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 
m, 
- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu 

powinna być ustawiona w poziomie. 
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do 

+30°C. 
 
4.3. Wymagania dotycz ące przewozu armatury 
Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 
 
4.4. Składowanie materiałów 
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wi ązkach lub luzem 
 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczaj ącą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem 
światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią 
nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod 
powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki 
można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 
cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez 
drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie 
powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane 
odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianiegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi.  

 
4.4.2. Składowanie armatury 

Armaturę nafeży składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W 
pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodujące. 
Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty ziemne 
5.1.1 Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę  
z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki 
osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym 
odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała 
możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repety robocze należy 
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osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciągi reperów roboczych należy nawiązać do reperów 
sieci państwowej. Przed przystąpieniem do robot ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające 
należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robot. 
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których przewidziano 
podłączenie projektowanych kanałów. 
 
5.1.2. Zakres robót 
Po uwzględnieniu czynności przygotowawczych i wykopów próbnych celem zachowania odpowiednich odległości 
od istniejącej instalacji wykonywany jest wykop pod:  
Obiekty liniowe; 
Studzienki; 
Zbiorniki 
W zależności od trasy uwzględnić demontaż istniejącą nawierzchnię do demontażu. 
 
5.1.3. Wymagania 
Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-
83/8836- 02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanały należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wlotu do 
odbiornika i prowadzić w gorę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego 
odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Bezpieczne nachylenie skarp 
wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN- 83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk: 
- w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
- w gruntach kamienistych (rusz, zwietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 
- w pozostałych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 
- w gruntach niespoistych 1:1,50, przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych 
od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości 
równej trzykrotnej głębokości wykopu. Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. Przy 
prowadzenie robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa powinna wystawać 
15 cm ponad teren. 
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 uwzględniać: 
- szerokość uwzględniającą średnice przewodów, 
- głębokość, 
- system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany, 
- kształt wykopu: ściany pionowe lub ze skarpą, 
- rodzaj podłoża: naturalne lub wzmocnione, 
- sposób zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu, 
- zabezpieczenie od obciążenia ruchem kołowym, 
- poziom wody gruntowej, 
- występowanie innych przewodów w tym samym wykopie. 
 
5.1.4. Stateczno ść wykopu 
Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna być zabezpieczona poprzez: 
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian, 
- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych. 
To samo dotyczy wykopów, jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu znajdują się fundamenty budowli 
posadowionych powyżej dna wykopu. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru szczegółowy opis 
proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych  
robót. 
 
5.1.5. Przestrze ń robocza 
Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między ściankę rury a ścianę wykopu lub jego szalunkiem, należy tam 
zapewnić przestrzeń roboczą, której minimalną wielkość podano w tablicy nr 1. Jeśli nie ma potrzeby wchodzenia 
między przewód a ściany wykopu, minimalna szerokość wykopu może być zmniejszona. 
Tabela nr 1. Minimalna przestrzeń robocza między ścianką rury a ścianą wykopu lub jego szalunkiem  
 

Średnica nominalna rury 
 

Minimalna wielkość przestrzeni 
roboczej 
 

DN < 350 0,25 m 
 
5.1.6. Składowanie gruntu 
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Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub być wywieziony na odkład w zależności 
od decyzji Inspektora Nadzoru. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejscu wybranym przez Wykonawcę i 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
5.1.7. Zasypanie wykopu 
Po zmontowaniu rurociągu należy go przysypać ziemią (pozostawiając złącza odkryte), aby jej ciężar ustabilizował 
rury przed 
przeprowadzeniem próby szczelności. Należy również upewnić się czy wszystkie kształtki (kolana, trójniki, redukcje 
itd.), a 
zwłaszcza zaślepki są właściwie wzmocnione, zabezpieczone. 
Po przeprowadzeniu próby szczelności wypełnić wykop w obszarze połączeń ręcznie do poziomu odrobinę 
wyższego niż górna powierzchnia rury, uważając żeby ziemia stosowana do zasypki nie zawierała kamieni. Dalsze 
prace ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. Grunt użyty do zasypki wykopu powinien 
odpowiadać wymaganiom projektowym wg PNB- 03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym 
z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów 
zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. 
 
5.1.8. Spadek dna wykopu 
Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacją projektową w kierunku studzienek odbiorczych. Grunt 
dna wykopu nie powinien być naruszony. Tolerancja dna rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +/- 5 cm 
dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi  
+/-5cm. 
 
5.1.9. Odwodnienie wykopów 
Podczas robot montażowych wykop powinien być odwodniony. 
 
5.2. Podło że 
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
• materiał nie może być zmrożony, 
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki. 
Poziom podłoża 
musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. Wysokość podsypki powinna 
wynosić 0,10 m. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, 
wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 0,05m.  
Podłoża i zasypki w gruncie nawodnionym wykonać należy po przeprowadzeniu w wykopie odwodnienia:  
Zagęszczenie: ubijanie ręczne. 
Obsypka rurociągu: Warstwa min. 250 mm ponad wierzch rurociągu. Zagęszczenie lekkim sprzętem 
mechanicznym. 
Zasypka wykopu: Kolejno zagęszczone warstwy do wysokości max. 0,3m, Zagęszczenie lekkim sprzętem 
mechanicznym. 
 
5.3 Sieć wodociagowa  

Do wykonanie sieci zastosować rury PVC z twardego polichlorku winylu lub rury z PE, PP, PB. Rury PCV 
łączyć na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych do połączeń kielichowych lub też zgrzewać. Rury przyłącza 
układać na podsypce z piasku z równomiernymi spadkami określonymi na profilach. Przed zasypaniem, przewody 
poddać próbie szczelności przez całkowite napełnienie poszczególnych odcinków wodą.  

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać 
oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, 
wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1. 

 
1) Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe.  
- zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do 
właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału, 
- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE) zawierają jeden 
lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, 
w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny 
wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym 
żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co 
mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić 
pofałdowanie. 
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2) Połączenia mechaniczne zaciskowe 
- połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na 
końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 110 
mm. 
 
3) Połączenia kielichowe na wcisk 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 
środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 
wprowadzenie końca rury w kielich (PVC-U). 
 
4) Połączenia klejone 
Połączenia klejone w montażu instalacji wodociągowych stosowane są dla rur i kształtek z PVC-U 
Powierzchnie łączonych elementów za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. 
Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju. 

Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed 
otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. 

Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów 
tych materiałów. 

 
5) Połączenia z armaturą 
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i 
wewnętrznej. 
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). 
Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji 
wydanych przez producentów określonych materiałów. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w sieci do wartości 
ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz 
spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw 
sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze 1/2 godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują 
przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania 
głównego. 
Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji 
przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym — brak przecieków i 
roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara -to uznaje się, że instalacja wodociągowa 
została wykonana w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez 
producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z 
określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO. 
Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem (zgodnie z pkt. 
11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). 
Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ciśnienia 
na manometrze podczas badania, jednakże jest to badanie dość niebezpieczne i należy ściśle 
przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO. 
Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, 
należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy ci śnieniu roboczym. Z 
przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół (Załącznik nr 1). 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do Dokumentacji Przetargowej Przedmiar Robót. 
Obmiar robot ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje 
wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie 
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powinno poprzedzać obmiar co na mniej o 3 dni Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane 
przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora 
Nadzoru.  
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robot nie wymagają tego inaczej, to objętości 
będą wyliczane w [m3], jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, 
będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m3 kubatury wykopów, 
1 m3 kubatury warstwy filtracyjnej, 
1 m ułożenia rur, 
1 szt. zbiornik na ścieki, 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone przez 
wykonawcę muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiarów 
Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania 
miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez 
wykonawcę i Inspektorem Nadzoru. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robot, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robot zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz 
przed zakryciem. 
 
8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Dokumenty potrzebne dla zyskania 
potwierdzenia należności i jej wypłaty zostaną opisane i przedstawione w dokumentach umownych między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów wbudowanych materiałów i urządzeń. 
 
8.1. Zasady odbioru robót 
Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania realizacji 
robot, łącznie z okresem gwarancyjnym, lecz Inspektor Nadzoru nie wyda innego zatwierdzenia lub przyjęcia robót, 
oprócz Świadectwa Wypełnienia Gwarancji. 
 
8.2. Odbiór cz ęści robot 
Inspektor Nadzoru wyda Świadectwo Odbioru Części lub Etapu Robot objętych Kontraktem po otrzymaniu wniosku 
od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej Części lub Etapu wykonanych w sposób zadowalający Inspektora 
Nadzoru. 
 
8.3. Odbiór robot zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub ulegają 
zakryciu. 
Odbioru tych robot dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy 
gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora 
Nadzoru o gotowości do odbioru. 
W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na 
koszt Wykonawcy. 
Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do 
Dziennika Budowy. 
 
8.4. Odbiór ko ńcowy 
Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót budowlanych, wykonanych próbach oraz rozruchu 
technilogicznym. Inspektor Nadzoru dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań, oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. 
W wypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub 
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zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.  
Inspektor Nadzoru może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych 
instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza 
Zamawiającym, będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robot, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.  
Ceny jednostkowe obejmują koszt: 
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 
- materiałów pomocniczych, 
- przygotowanie i montaż materiałów i urządzeń wbudowanych 
- wykonanie i rozbiórka potrzebnych deskowań, umocnień, zabezpieczeń, kładek i innych tymczasowych robót, 
- wytyczenie trasy rurociągu, 
- dostarczenie i ułożenie: podłoża, mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami 
dodatkowymi, 
- wszelkie niezbędne próby, 
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – materiałów rozbiórkowych z placu 
budowy, 
- poprawki, uzgodnienia, pomiary geodezyjne naniesienie na mapy. 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
oznakowanie robót, dostawę materiałów, wykonanie robót przygotowawczych, 
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV, przygotowanie podłoża, ułożenie przewodów wodociągowych, 
kanalizacyjnych i gazowych, montaż studni, wykonanie izolacji rur i studzienek, zasypanie i zagęszczenie wykopu,  
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY 
Obowiązujące będą stosowne przepisy i normy obowiązujące w Momocie realizacji inwestycji. 
- Ustala się, że mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST normy lub przepisu prawnego jako 
podstawowego stosowana będzie norma ta, która będzie normą lub przepisem ostatnio wydanym. 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 
1268, 
Nr5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 
poz. 1800, 
Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz.881 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w 
Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących 
ochronie lub ratowaniu 
życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 
5/00 poz. 53)  
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 
Nr 72/01 poz. 747) 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121/03 poz.1138) Rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02 poz. 811) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)  
- PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych W systemach kanalizacji grawitacyjnej  
- PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące 
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rur, kształtek i systemu  
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
- PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk  
- PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
- PN-70/N-O1270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników 
- PN-B–02865 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne –Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa  
- ISO 4435 "Rury i kształtki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC (PVC-U)". 
- PN-EN 1401-1 : 1999 "Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu". 
 


