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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót dotyczących wymiany i przebudowy sieci wodociągowej i przyłączy do 
budynków w Nowielicach. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi integralną część SIWZ. 
Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wymianę i przebudowę sieci wodociągowej i przyłączy do budynków zgodnie z  
punktem 1.1. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót. 
  Ogólny zakres robót 

Wymiana i przebudowa sieci wodociągowej  
  a) Wodociąg z rur polietylenowych PE100 PN10, ø160 mm - 1334,0 m 
  b) Wodociąg z rur polietylenowych PE100 PN10, ø110 mm -   437,0 m 
  c) Wodociąg z rur polietylenowych PE100 PN10,  ø 90 mm -      37,0 m 
  d) Wodociąg z rur polietylenowych PE100 PN10,  ø 63 mm -      26,0 m 
  e) Wodociąg z rur polietylenowych PE100 PN10,  ø 32 mm -      33,0 m 
  f)  Zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe z Ŝeliwa sferoidalnego ø 80 z obudową teleskopową   
       trzpienia i skrzynką uliczną do zasuw z deklem typu cięŜkiego   szt 12 
  g)  Zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe z Ŝeliwa sferoidalnego ø 100 z obudową teleskopową   
       trzpienia i skrzynką uliczną do zasuw z deklem typu cięŜkiego   szt 4 
  h)  Zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe z Ŝeliwa sferoidalnego ø 150 z obudową teleskopową   
       trzpienia i skrzynką uliczną do zasuw z deklem typu cięŜkiego   szt 8 
  i)  Hydranty p.poŜ. nadziemne ø 80 mm z kolanem ze stopką  szt 8 
  j)  Przecisk hydrauliczny rurami stalowymi ø250 mm l = 66,0 m  
  k)  Przecisk hydrauliczny rurami stalowymi ø200 mm l = 44,0 m  
 

Przyłącza do budynków  
a) Wodociąg z rur polietylenowych PE100 PN10, ø63 mm -   11,0 m 
b) Wodociąg z rur polietylenowych PE100 PN10, ø40 mm -   19,0 m 
c) Wodociąg z rur polietylenowych PE100 PN10, ø32 mm - 634,0 m 
d) Studnie wodomierzowe z tworzywa sztucznego - 8 kpl 
e) Zestawy wodomierzowe ø15 mm - 58 kpl 
f) Zestawy wodomierzowe ø20 mm - 2 kpl 
g) Opaski do nawiercania rury dn160 mm z zaworem kątowym do przyłączy domowych 2”  
    z obudową teleskopową trzpienia zaworu i skrzynką uliczną Ŝeliwną z deklem typu  
    cięŜkiego 28 kpl 
h) Opaski do nawiercania rury dn110 mm z zaworem kątowym do przyłączy domowych 2”  
    z obudową teleskopową trzpienia zaworu i skrzynką uliczną Ŝeliwną z deklem typu             
    cięŜkiego 11 kpl 
i) Opaski do nawiercania rury dn63 mm z zaworem kątowym do przyłączy domowych 2”  
    z obudową teleskopową trzpienia zaworu i skrzynką uliczną Ŝeliwną z deklem typu       
    cięŜkiego 3 kpl 
j) Przewierty do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150 mm - 36,0 m 
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1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i naleŜy 
rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi, znajdujących się poza 
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody. 
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy – przewód przeznaczony do doprowadzania 
wody do przyłączy wodociągowych. 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 
instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem 
głównym. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych 
Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci 
wodociągowej. 
Armatura sieci wodociągowych - w zaleŜności od przeznaczenia: 
   - armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory, 
   - armatura odpowietrzająca - zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco- 
     napowietrzające, 
   - armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne, 
   - armatura przeciwpoŜarowa - hydranty, 
   - armatura czerpalna - zdroje uliczne. 
Pozostałe określenia według PN-B-01060: 
Doga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej 
zakończeniu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys na podstawie przedmiaru robót. 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
Księga obmiaru - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do 
wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu 
przez InŜyniera. 
Laboratorium - badawcze zaakceptowane przez Stronę Zamawiającą, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu mostowego. 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, jeŜeli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Dokumentacja projektowa - podstawę do wykonywania robót przy budowie sieci 
wodociągowej stanowi opracowany projekt budowlany. 
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Projekt techniczny (wykonawczy) - uszczegółowiony projekt budowlany 
Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt techniczny (wykonawczy), 
przedmiar robót. 
Odległość między przedmiotami - odległość miedzy punktami przedmiotów najbliŜej siebie 
połoŜonymi, np.: odległość kabla od innego kabla, od rurociągu. 
Odległość pionowa między przedmiotami - odległość między rzutami poziomymi 
przedmiotów. 
InŜynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru nad realizacją 
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Polecenie inŜyniera - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez InŜyniera w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego lub 
całkowita modernizacja istniejącego obiektu i/lub infrastruktury. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego np.: dolina bagno, rzeka itp. 
Przeszkody sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego 
na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Przykrycie - osłona ułoŜona nad wodociągiem w celu ochrony przed mechanicznym 
uszkodzeniem od góry. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację charakterystykę  
i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Rura przepustowa - rura grubościenna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego 
materiału o nie gorszych właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów dla kanalizacji w 
miejscach skrzyŜowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
Rura osłonowa - rura o średnicy większej od rury przewodowej, słuŜącą do przenoszenia 
obciąŜeń zewnętrznych i do zabezpieczenia wodociągu przy przejściu pod przeszkodą terenową. 
SkrzyŜowanie - takie miejsce na trasie wodociągu, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego wodociągu przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innego 
urządzenia podziemnego albo naziemnego np.: rurociągu, toru kolejowego, drogi, wody 
Ŝeglownej lub spławnej, kabli, gazociągów itp. 
Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub pośrednio za pomocą 
fundamentu. 
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza słuŜąca do zamontowania wysięgnika i oprawy 
oświetleniowej ulicznej, w której w podstawę zainstalowane są urządzenia łączeniowe 
i zabezpieczające. 
Trasa wodociągu - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana lub 
falista łącząca dwa lub więcej urządzenia wodociągowe. 
Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną i technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidzianych funkcji 
techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi 
stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
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Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
z prowadzeniem budowy. 
Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją techniczną, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Wytycznymi zawartymi w 
dokumentacji przetargowej lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a rozbiórka nastąpi na koszt 
Wykonawcy. 
1.5.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnym, Dziennik Budowy oraz 
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST. 
1.5.3. Biuro i zaplecze budowy 
W przeciągu tygodnia od daty przekazania placu budowy Wykonawca powinien dostarczyć 
plan lub plany przedstawiające jego propozycje dotyczące: 
  - biura i magazynu Wykonawcy na placu budowy i miejsca składowania materiałów; 
  - tereny dla tymczasowego i permanentnego składowania urobku. 
PowyŜsze plany powinny być dostarczone do Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia. 
Odejście od zatwierdzonego rozwiązania nie jest dozwolone chyba, Ŝe zostanie uzyskana zgoda 
Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Wykonawca zapewni pełną obsługę techniczną dla Inspektora Nadzoru w czasie jego pobytu na 
terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawców. 
Wykonawca udostępni wówczas swoje środki urządzenia i wyposaŜenie pomiarowe, np. 
niwelator, teodolit, poziomice, łaty, taśmy miernicze, standardowe wyposaŜenie do pomiaru 
zagęszczenia gruntu itp. oraz laborantów i pomocników do pomiarów, którzy będą potrzebni do 
pomocy Inspektorowi Nadzoru w wypełnieniu jakiegokolwiek z jego obowiązków nadzoru nad 
budową w czasie trwania umowy. 
Zakłada się, Ŝe wszelkie koszty związane z niniejszym punktem Specyfikacji będą ponoszone 
przez Wykonawcę oraz, Ŝe są ujęte w kosztorysie ofertowym, np. w narzutach. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie 
trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony 
z odpowiednim organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. Wykonawca ma obowiązek na 7 dni przed rozpoczęciem 
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robót przedstawić projekt organizacji ruchu do wiadomości w szczególności: 
  - miejscowej straŜy poŜarnej, 
  - pogotowiu ratunkowemu, 
  - miejskiemu Zakładowi Komunikacji itp. 
W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieŜąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: światła ostrzegawcze, sygnały itp. 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę kontraktową. 
1.5.5. Dokumentacja przebiegu budowy 
Wykonawca będzie prowadził na bieŜąco Dziennik Budowy zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
Materiały do dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje geodezyjne, szkice wymiarowe 
w skali, itp.) Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze robót. 
Wykonawca dołoŜy wszelkich starań, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej 
były dokładne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposób. 
1.5.6. Badania geologiczno – inŜynierskie 
UwaŜa się, Ŝe Wykonawca zapoznał się w okresie przetargu w stopniu wystarczającym co do 
warunków gruntowych. 
Wykonawca własnym staraniem i kosztem uściśli informacje na temat warunków gruntowo- 
wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakości robót i ich bezpieczeństwa. 
1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do 
zakończenia i odbioru końcowego Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
Placu i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
  a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostanie 
      wybrane tak, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym 
  b) Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej. 
  c) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
     - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, materiałami    
       bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
     - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
     - moŜliwością powstania poŜaru. 
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąŜają Wykonawcę. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się do uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
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szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia nie 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
1.5.8. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. 
1.5.10. Ochrona własności publicznej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. W razie 
wystąpienia z winy Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzeń w trakcie przygotowywania  
i realizacji robót jest On zobowiązany do naprawienia szkód na własny koszt. 
1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Przez cały czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z 
wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, póz 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych). 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni 
przed rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania 
przez wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom 
na Placu. 
1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru, utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowany wodociąg i jej elementy były w zadowalającym 
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stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe lub usuwające skutki zaniedbań nie później niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru  
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2.  MATERIAŁY 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. 
  - PE100 PN 10 ø160,110, 90, 63, 40, 32 mm (szereg SDR17) – rury i kształtki z polietylenu,    
    które muszą spełniać warunki określone w normach: PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3. 
  - armatura – musi spełniać warunki określone w normach: PN-EN 1074-1÷5:2002,                    
    PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 
Do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają 
wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i posiadają aprobatę właściwego 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego 
Państwowego Zakładu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL. 
Rury uŜywane do montaŜu przewodów wodociągowych powinny być oznakowane zgodnie z 
normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z 
polietylenu w odstępach 1.0 m winny zawierać następujące informacje: nazwę wytwórcy, 
oznakowanie materiału, wskaźnik topliwości, średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki, 
maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (PN), numer normy, znak jakości, znak instytucji 
atestującej, kod daty produkcji. 
2.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i na jego koszt. 
2.2 Rury PE 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyŜsza niŜ 40 °C i opadami atmosferycznymi. DłuŜsze 
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Rur z PE nie wolno nakrywać uniemoŜliwiając przewietrzanie. 
Rury o róŜnych średnicach i grubościach winny być składowane asortymentami, a gdy nie 
jest to moŜliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach i przekładkach drewnianych, 
a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie moŜe powodować 
nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur moŜna dokonać za pomocą kołków  
i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania 
naleŜy części uszkodzone odciąć, a końce rur z fazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej omówionych środków ostroŜności. 
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2.3. Studnie wodomierzowe z tworzywa sztucznego 
Studnia wodomierzowa do montaŜu wodomierza na przyłączu wodociągowym, umoŜliwiająca 
odczyty wskazań licznika poza posesją oraz dokonanie wszelkich czynności eksploatacyjnych z 
poziomu terenu.  
Korpus studni wykonany z tworzywa sztucznego z otwartym dnem eliminującym siły wyporu w 
terenie o wysokim poziomie wód gruntowych. Wysokość studni 1500 mm, średnica wewnętrzna  
500 mm, średnica otworu studni 400 mm. MoŜliwość podłączenia wodomierzy DN15, DN20 i 
DN25. 
Ocieplenie górnej części korpusu na głębokości min 650 mm oraz pokrywy studni, która  
zapewnia  utrzymanie dodatniej temperatury wewnątrz studni w okresie zimowym.   
Konsola wodomierza umieszczona maksymalnie 300 mm od poziomu terenu, wyposaŜona w 
łączniki wodomierza, zawór odcinający kulowy ø25 mm oraz zawór skośny zaporowo-zwrotny 
ø25 mm z kurkiem spustowym.  Studnia zwieńczona pokrywą z Ŝeliwa. 
2.4. Armatura 
Na przewodach wodociągowych naleŜy instalować miękkouszczelniające zasuwy klinowe 
z gładkim i wolnym przelotem, wykonane z następujących materiałów: 
  - kształtki kołnierzowe z Ŝeliwa sferoidalnego PN 10, 
  - zasuwy kołnierzowe długie z miękkim uszczeln. F-5 Ŝel. sferoid. GGG-40(minimum); 
    PN10; ochrona obudowy i głowicy - powłoką epoks. spiekaną fluidyzacyjnie (200st.C) 
    min. 250 mikronów; z obud. teleskopową z oryginalną przebudową kołnierzową i skrzynką 
    uliczną, 
  - sfera o-ringu bez kontaktu z wodą, 
  - śruby do połączeń kołnierzowych ze stali nierdz. Kl A-2/70, a nakrętki -kl. A-2/80 
  - taśma termokurczliwa na połączeniach kołnierzowych, 
  - taśma ostrzegawcza z wkładką metalową na trasie wszystkich rur PE 
  - nawiertki samonawiercająca z PE100 na śruby, z frezem z elementami ze stali nierdzewnej 
    i mosiądzu, z trzpieniem i obud. telesk. do poziomu terenu + zawór kątowy 
  - uzbrojenie oznaczone tabliczkami – wg PN-86/B-09700 
  - kształtki z PE wykonane fabrycznie o typowych kątach, 
  - hydranty podziemne z Ŝeliwa sferoidalnego z podw. zabezpieczeniem, obudowa z Ŝeliwa 
    GGG-40, z deklaracją zgodności producenta, oceną PZH i cert. zgodności CNBOP 
Przy zabudowie wodomierza naleŜy stosować armaturę zaporową (przed i za wodomierzem), 
która ma moŜliwość całkowitego odsłonięcia przekroju poprzecznego przewodu wodociągowego 
oraz zawór antyskaŜeniowy usytuowany za wodomierzem licząc zgodnie z kierunkiem 
przepływu wody. 
Do zabudowy wodomierzy o średnicy mniejszej niŜ 50 mm powinny być stosowane specjalne 
zestawy do montaŜu wodomierzy. Zaleca się stosowanie zestawów do montaŜu wodomierzy ze 
zintegrowanym zabezpieczeniem antyskaŜeniowym. 
2.5. Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka. 
PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
Mieszanka Ŝwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki 
powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. 
Kruszywo naturalne uŜyte do mieszanki Ŝwirowej powinno spełniać wymagania normy 
PN-B-11111 [2] i PN-B-11113, a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla 
mieszanki o uziarnieniu: 
   od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40, 
   od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 
Cement materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy naleŜy składować w 
magazynie zamkniętym. 
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2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Cement materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy naleŜy składować w 
magazynie zamkniętym. 
2.7. Odbiór materiałów na budowie 
   - Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami    
     gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. 
   - Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności 
     i zgodności z danymi producenta. 
   - NaleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub    
     powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem naleŜy poddać badaniom określonym   
     przez Inspektora Nadzoru robót. 
 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
3.1. Do robót ziemnych i przygotowawczych moŜna stosować następujący sprzęt: 
   - piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
   - koparki o pojemności 0,25 – 0,60 m3 
   - spycharki, 
   - sprzęt do zagęszczenia gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne), 
   - samochody samowyładowcze, 
   - pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy, 
   - przewody parciane do odprowadzania wody z wykopów, 
   - agregat prądotwórczy przewoźny 10 kV 
   - samochodów samowyładowczych 
   - równiarek do rozkładania, profilowania, 
   - przewoźnych zbiorników na wodę do zwilŜania mieszanki optymalnej, wyposaŜonych 
     w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, 
   - walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich, 
3.2. Do robót montaŜowych moŜna zastosować następujący sprzęt: 
   - niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 
   - taśma miernicza, 
   - urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych, 
   - komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca, 
   - zgrzewarki do rur polietylenowych, doczołowe, 
   - zgrzewarki od kształtek polietylenowych, elektrooporowe, 
   - podbijaki drewniane do rur, 
   - wciągarkę ręczną 
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   - wciągarkę mechaniczną, 
   - samochód skrzyniowy z dłuŜycą, 
   - samochód samowyładowczy, 
   - wibratory, 
   - zamknięcia mechaniczne – korki lub zamknięcia pneumatyczne - worki gumowe, dla 
     poszczególnych średnic kanałów, słuŜące do zamykania kanałów podczas napraw, 
     badań odbiorczych na szczelność i płukania. 
 
4.  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.1. Rury PE 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką umoŜliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin 
z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są załadowane teleskopowo (rury o mniejszej 
średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki naleŜy wyjąć rury 
"wewnętrzne". 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PE naleŜy przy transporcie zachowywać następujące 
dodatkowe wymagania: 
  - przewóz rur moŜe być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
  - przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym 
    powinna być zachowana szczególna ostroŜność przy temperaturach ujemnych, z uwagi 
    na zwiększoną kruchość tworzywa, 
  - na platformie samochodu rury powinny leŜeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 
    drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułoŜonych 
    prostopadle do osi rur, 
  - wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 
  - rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej i 
    desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
  - przy załadowaniu rur nie moŜna ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
  - przy długościach większych niŜ długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie moŜe  
    przekraczać 1 m. 
Kształtki wodociągowe naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
ostroŜności jak dla rur. 
4.2. Mieszanka betonowa 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania 
nie powinien powodować: 
  - segregacji składników, 
  - zmiany składu mieszanki, 
  - zanieczyszczenia mieszanki, 
  - obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z rzędnymi określonymi w projekcie lub przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, SST, a takŜe w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonany 
wodociąg. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
5.2. Roboty przygotowawcze CPV 45111200-0 
   - Podstawę wytyczenia trasy kanału sanitarnego stanowią Rysunki, 
   - NaleŜy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
     tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez słuŜby geodezyjne Wykonawcy, 
   - Wytyczenie w terenie osi kanału w odniesieniu do projektowanej trasy z zaznaczeniem 
     usytuowania punktów wodociągu za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z    
     gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych naleŜy wbić kołki – świadki jednostronne lub   
     dwustronne w celu umoŜliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych.  
     Wytyczenie trasy kanału w terenie przez odpowiednie słuŜby geodezyjne Wykonawcy. 
   - Wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia i 
     przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uŜytkowników. Porównać 
     z Dokumentacją Projektową. 
   - W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia naleŜy roboty przerwać, 
     wykop zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru. 
   - Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu 
     do strefy montaŜowej. 
   - Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków 
     drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 
   - Roboty towarzyszące: 
          roboty rozbiórkowe drogowe 

      • rozbiórka nawierzchni drogi, 
          roboty drogowe odtworzeniowe 

      • odbudowa nawierzchni drogi, 
5.3. Roboty ziemne CPV 45111200-0 
Wykopy pod sieć wodociągową naleŜy wykonać o ścianach pionowych ręcznie lub 
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mechanicznie zgodnie z normami PN-B-10736:1999, BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 
Wykop pod wodociąg rozpocząć od miejsca włączenia. 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle 
do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, 
naciągnięcie sznura wzdłuŜ nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemię na odkład naleŜy składować wzdłuŜ krawędzi wykopu w odległości 
1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuŜ wykopu. Przejście to powinno być 
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Przy braku miejsca do składowania gruntu wzdłuŜ 
krawędzi wykopu, naleŜy odspajany grunt załadować bezpośrednio na samochody i wywieźć na 
wysypisko, przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od 
krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych roboty ziemne naleŜy prowadzić w wykopach umocnionych, 
umocnić wypraskami lub obudowami systemowymi. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad 
teren. 
Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 5cm w 
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy naleŜy wykonać bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej naleŜy 
wykonać bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy naleŜy montować nad wykopem na wysokości ok. 1 m nad powierzchnią terenu w 
odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi 
przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyŜujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a 
w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niŜ 1m od poziomu terenu, w odległości nie większej, niŜ co 20 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3 cm dla gruntów zwięzłych, 
± 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości 
wykopu wynosi ± 5 cm. 
Wykopy otwarte o ścianach pionowych bez obudowy 
Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy moŜna prowadzić tylko w 
gruntach suchych, gdy nie występują wody gruntowe. Teren nie jest obciąŜony nasypem 
przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H; 
dopuszczalne głębokości wykopów w gruntach określonych wg PN74/B-02480 wynoszą: 
   - w gruntach spoistych - 1,5 m 
   - w pozostałych -1,0 m 
Wykopy otwarte o ścianach pionowych obudowane (obudowa rozparta) 
1. Wymiary elementów i rodzaj obudowy (z drewna, stali lub innych materiałów) przyjętych 
w następstwie przeprowadzonych obliczeń statycznych. 
JeŜeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem 
warunków atmosferycznych, powinny być zabezpieczone na placu budowy przez 
zaimpregnowanie, zaizolowanie lub zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych 
właściwych dla danego materiału. 
2. Zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny 
być zachowane co najmniej następujące warunki: 
   a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 
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       szczelnie przylegający teren, 
   b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy 
       odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
 
5.3.1. Przeciski i przewierty pod drogami 
W związku z koniecznością  przejścia poprzecznego rurociągiem wodociagowym  z rur PE  
de 90, de 110 i de 160, projektuje się wykonanie przecisku pod drogami rurą przeciskową 
stalową czarną (zgodnie z PN 80/H-74209) za pomocą urządzenia do przecisków.   
Ze względu na długość odcinka przejścia pod przeszkodą nie uniknie się  złączy rur przewodu. 
NaleŜy ten odcinek rury przewodowej poddać próbie na szczelność złączy na powierzchni 
terenu, przed wprowadzeniem do rury przeciskowej.  
Rura przewodowa wodociągowa wprowadzona do wewnątrz rury przeciskowej nie powinna 
spoczywać na rurze przeciskowej. Dlatego rury przewodowe wodociągowe muszą być uniesione 
na odpowiednią wysokość przez zastosowanie płóz dystansowych na rurze przewodowej w 
odległości co 1,5 m i tak umieszczona aby uniemoŜliwi ć przesunięcia w jakimkolwiek kierunku.  
Uszczelnienie z manszety typu N pierścieni pomiędzy przewodem a rurą przeciskową po obu jej 
końcach, zapobiega jej zalewaniu i co za tym idzie, ruchom flotacyjnym przewodu. 
Roboty w pasie drogowym naleŜy wykonać w terminie sprzyjających warunków pogodowych 
(dodatnie temperatury). 
Przejścia poprzeczne rurociągiem wodociagowym  z rur PE de 32 mm, pod drogami o 
nawierzchni asfaltowej, brukowej naleŜy wykonać przewiertem. Jako rury osłonowe naleŜy 
zastosować rury wiertnicze stalowe. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenia szczegółów wykonawstwa oraz przywrócenia 
pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz naliczenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas 
robót.    
5.3.2. Odspojenie i transport urobku 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia. 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 
koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad 
krawędzią wykopu. Transport nadmiaru naleŜy złoŜyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę. 
5.3.3. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis 
proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci wodociągowej, 
zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
5.3.4. PodłoŜe wzmocnione (sztuczne) 
PodłoŜe wzmocnione naleŜy wykonać jako podłoŜe piaskowe: 
  - przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoŜe naturalne lub przy   
    nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), mikroporowatych i kamienistych; 
  - podłoŜe Ŝwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 
  - przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości 
    po ich usunięciu; 
  - przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 
  - w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoŜe naturalne dla przewodów; 
  - jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
  - w razie konieczności obetonowania rur. 
Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,10 m. 
Wzmocnienie podłoŜa na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 
ciśnieniowej wodociągu. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoŜa ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. 
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PodłoŜe powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą 
swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10 cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoŜa od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej 
nie powinno być większe niŜ 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoŜa od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekraczać w Ŝadnym jego punkcie ±1 cm. 
Badania podłoŜa umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 
5.3.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułoŜonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej 
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 
Zasypanie wodociągu przeprowadza się w trzech etapach: 
  etap l - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
  etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w     
  miejscach połączeń; 
  etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem 
  i rozbiórka deskowań i rozpór ścian wykopu. 
Do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu zasypkę naleŜy prowadzić ręcznie, a dalej 
mechanicznie przestrzegając zasad związanych z zagęszczeniem gruntu aŜ do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia gruntu, zgodnie z PN-83/8836-02. 
Rozbiórka odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką przy zachowaniu 
szczególnej ostroŜności, ze względu na moŜliwość obsunięcia się ścian wykopu. 
Zasypywanie wykopów naleŜy wykonać warstwami kolejno zagęszczonymi. 
Szczególnie starannie naleŜy zagęścić grunt wokół przewodu i na wysokości 0,30 m powyŜej 
rury oraz przy obiektach kubaturowych. Materiałem zasypki powinien być grunt mineralny bez 
grud i kamieni, drobno lub średnioziarnisty. W miarę moŜliwości do zasypki wykorzystać grunt 
rodzimy z odkładu. 
Podsypka 
Przewody przyłączy i sieci zewnętrznych sanitarnych naleŜy układać na podsypce z piasku. 
Podsypkę naleŜy zagęścić ubijakami. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić  
10 cm. 
Obsypka 
Przewody przyłączy i sieci zewnętrznych sanitarnych naleŜy po obu stronach obsypać 
piaskiem i zagęścić warstwami aŜ do 30 cm nad wierzch rury. 
5.4. Roboty montaŜowe CPV 45231300-8 
Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa zgodnie z punktem 5.8 moŜna przystąpić do wykonania 
montaŜowych robót wodociągowych. 
Przy układaniu sieci wodociągowej naleŜy przestrzegać warunku minimalnego przykrycia 
przewodu – winno ono wynosić co najmniej 1,2 m. 
5.4.1. Ogólne warunki układania przewodów wodociągowych 
Przewody wodociągowe naleŜy ułoŜyć zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, naleŜy oczyścić od wewnątrz 
i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa moŜna przystąpić do wykonania robót montaŜowych. 
Połączenie z istniejącym wodociągiem wykonać za pomocą trójników Ŝeliwnych kołnierzowych.   
Odgałęzienia i połączenia z armaturą wykonuje się za pomocą Ŝeliwnych kształtek 
przejściowych. W celu prawidłowego wykonania montaŜu naleŜy przygotować rury wykonując 
ukosowanie bosego końca pod kątem 15° oraz zaznaczenie głębokości złącza. Zasuwy naleŜy 
montować w trakcie układania przewodów, na blokach z betonu. 
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Kaptur osłaniający połączenie przedłuŜenia wrzeciona z właściwym wrzecionem powinien 
szczelnie przylegać do górnego kołnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylegać 
do kaptura osłaniającego oraz wystawać co najmniej 10 cm nad spód skrzynki ulicznej. 
Skrzynka uliczna powinna być ustawiona równo z powierzchnią drogi lub chodnika na 
podparciu z bloków betonowych lub cegły. Armaturę naleŜy łączyć zgodnie z wytycznymi 
podanymi przez producenta. NaleŜy zwrócić uwagę, aby powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne 
armatury były gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych. 
Stosować śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej. Trasa przewodów wodociągowych i 
usytuowanie armatury powinno być trwale oznakowane w terenie. Przewody wodociągowe 
powinny być układane w odległości od przebiegających równolegle innych przewodów co 
najmniej: 1.5 m od przewodów gazowych i kanalizacyjnych, 0.8 m od kabli elektrycznych oraz 
0.5 m od kabli telekomunikacyjnych. 
5.4.2. Wodociąg z rur PE 
MontaŜ przewodów wodociągowych z PE na dnie wykopu moŜe odbywać się na wcześniej 
przygotowanym podłoŜu z warstwy piasku. Przewody winny być układane w temperaturze 
powyŜej + 5° C. Rury dostarczone na budowę powinny być sprawdzone na szczelność, posiadać 
certyfikaty, nie mogą mieć widocznych uszkodzeń. Rury przed opuszczeniem do wykopu 
powinny być ponownie sprawdzone oraz powinny być zabezpieczone przez załoŜenie 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek lub korków. 
Przewody powinny być układane na głębokości zgodnej z projektem. Rury PE łączone będą za 
pomocą muf elektrooporowych. Zgrzewane rury lub kształtki powinny mieć identyczną średnicę 
i grubość ścianek. Rury powinny być ułoŜone współosiowo, końcówki rur powinny być 
wyrównane i oczyszczone tuŜ przed zgrzewaniem. Po zakończeniu zgrzewania i zdemontowaniu 
urządzenia zgrzewającego naleŜy skontrolować miejsce zgrzewania poprzez pomierzenie 
wymiarów nadlewu. Jego wymiary nie mogą przekraczać wymiarów dopuszczonych przez 
producenta. Miejsce zgrzewania powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby 
ciśnieniowej na szczelność przewodu. Przy zgrzewaniu z uŜyciem złącz elektrooporowych 
naleŜy przestrzegać, abypowierzchnie łączone były gładkie i czyste-zeskrobana warstwa tlenku. 
Hydranty mogą być instalowane bezpośrednio na przewodzie poprzez trójnik kołnierzowy lub na 
odgałęzieniu od przewodu z zasuwą odcinającą. 
W przypadku montaŜu hydrantu bezpośrednio na przewodzie, trójnik pod hydrant powinien 
być posadowiony na podłoŜu betonowym. Szczegóły montaŜu hydrantu powinny być zgodne z 
instrukcją producenta. Skrzynki hydrantowe powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczeniem poprzez utwardzenie nawierzchni. 
Rurociągi zaprojektowano z rur PE100, SDR 17, PN 1,0 MPa, łączonych za pomocą kształtek 
elektrooporowych PE100 PN 10 systemu „Monoline” lub za pomocą zgrzewów doczołowych 
przy wykonywaniu przewiertu sterowanych. Dla rurociągów układanych w pasie drogowym 
przewidziano pełną zasypkę piaskiem dowoŜonym. Rurociąg naleŜy poddać próbie szczelności 
na ciśnienie min. 1,0 MPa. 
MontaŜ przewodów z PE w temperaturze otoczenia niŜszej od 0°C jest moŜliwy. JednakŜe z 
uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 
wykonywać połączenia w temperaturze nie niŜszej niŜ 0°C. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 
uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak równieŜ przy zmianie kierunku rur leŜących, 
naleŜy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia 
załamania, który dla rur PE moŜe wynosić 50 x D (D - średnica zewnętrzna). Przy czym 
dopuszczalna wartość wygięcia rur zaleŜy między innymi od temperatury, jedna z firm podaje 
następujące wartości ugięć: 
   - 20 x D (przy temp. + 20°C), 
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   - 35 x D (przy temp. + 10°C), 
   - 50 x D (przy temp. 0°C). 
Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niŜszej niŜ 0°C, naleŜy przestrzegać specjalnych 
instrukcji wydanych przez producenta. 
Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliŜu wykopu, w miejscu osłoniętym 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 
Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułoŜenia. 
Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zaleŜy od technologii 
wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 
Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać 
się na przygotowanym podłoŜu. 
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juŜ ułoŜonym moŜna wykonywać na 
poboczu wykopu lub teŜ w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do 
łączenia. 
Oznaczenia uzbrojenia na przewodach kanalizacyjnych dokonuje się za pomocą tablic 
umieszczonych na istniejących trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupach, 
na wysokości około 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie większej niŜ  
25 m od oznaczonego uzbrojenia. Wzory tablic i wymagania co do treści, wymiarów, 
materiałów, wykonania, wykończenia określa PN-86/B-09700. 
5.5. Próba szczelności 
Próbę szczelności przewodów wodociągowych naleŜy przeprowadzić zgodnie z normą PNB 
10725:1997. 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu naleŜy przeprowadzić 
próby szczelności. Próby szczelności naleŜy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków 
przewodu na Ŝądanie inwestora lub uŜytkownika naleŜy równieŜ przeprowadzić próbę 
szczelności całego przewodu. 
Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakŜe w przypadkach 
uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi moŜna stosować próbę pneumatyczną. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane 
w normie. NiezaleŜnie od wymagań określonych w normie naleŜy zachować następujące 
warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 
    - zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
      przepisami, 
    - odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 200 m w przypadku wykopów 
      o ścianach umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami 
    - wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 
    - odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony 
      przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 
    - wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
    - profil przewodu powinien umoŜliwiać jego odpowietrzenie w najwyŜszych punktach 
      badanego odcinka, 
    - naleŜy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
W czasie prowadzenia próby szczelności naleŜy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 
    - przewód nie moŜe być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 
      nie moŜe być niŜsza niŜ 1°C, 
    - napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniŜszego punktu, 
    - temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 
      20°C, 
    - po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu naleŜy pozostawić go na 
      12 godzin w celu ustabilizowania, 
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    - po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie naleŜy przez okres 30 
      minut sprawdzać jego poziom, 
    - w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać 
      dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami, 
    - po uzyskaniu ciśnienia próbnego naleŜy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla    
      wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym      
      czasie naleŜy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca    
      nie dłuŜej niŜ 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 
    - cały przewód moŜe być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 
      wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z      
      wyjątkiem miejsc łączenia odcinków, 
Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 
    - dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa, Pp = 1,5 pr lecz nie niŜsze niŜ  
      1 MPa 
    - dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad 1 MPa, PP = pr + 0,5 MPa, 
      dla tej sieci wodociągowej ciśnienie próbne winno wynosić 1 MPa. 
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą 
normą. Po zakończeniu próby szczelności naleŜy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany a przewód powinien być opróŜniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uŜytkownika. 
Podczas badania powinien być uŜywany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 
minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 
0,01 MPa  
5.6. Roboty drogowe 
5.6.1. Ogólne wymagania dotyczące robót rozbiórkowych 
Rozbiórkę nawierzchni asfaltowej i podbudów naleŜy wykonać przy pomocy piły do cięcia 
asfaltu i młotów pneumatycznych. Materiał uzyskany z rozbiórki warstwy bitumicznej nie 
powinien być mieszany w trakcie wykonywanych robót, transportu i składowania z innymi 
materiałami rozbiórkowymi. 
Rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych wykonać ręcznie z wyselekcjonowaniem płyt 
potrzebnych do odtworzenia chodników.  
Rozbiórkę nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kostki kamiennej, brukowca oraz 
krawęŜnikówi obrzeŜy wykonać ręcznie z wyselekcjonowaniem materiału potrzebnego do robót 
odtworzeniowych.   
Materiały z rozbiórki tj. asfalt , nadmiar ziemi, betony wywieźć na składowisko odpadów, 
zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawy o Odpadach. 
Materiał który ma być ponownie wbudowany musi posiadać akceptację inspektora. 
5.6.2. Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe winno być oczyszczone z wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Nadmiar gruntu z 
profilowania odwieźć na odkład. Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do 
jego zagęszczenia. 
Zagęszczanie warstw naleŜy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 
podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie podłoŜa o 
jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego  
od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik 
zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
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Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 
wyŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. 
W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo 
naleŜy zwilŜyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieŜąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do 
otrzymania równej powierzchni. Dopuszczalna tolerancja dla głębokości wykonywanego 
podłoŜa wynosi 1cm. 
5.6.3. Warstwa odsączająca 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleŜy 
przystąpić do jej zagęszczania. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieŜąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do 
otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości 
5.6.5. Odbudowa nawierzchni asfaltowych 
W miejscach gdzie rozebrano nawierzchnię asfaltową naleŜy ją odtworzyć. Podbudowę 
nawierzchni asfaltowej wykonać z brukowca pochodzącego rozbiórki.PodłoŜe pod warstwę 
wiąŜącą nawierzchni powinno być suche ,wyprofilowane i równe, bez kolein. Warstwa 
nawierzchni powinna być układana gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niŜsza 
niŜ 5°C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas 
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru. Nawierzchnię zagęścić zestawem walców 
ogumionych , stalowych lub mieszanym.  
Złącza nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
drogi. Geometrię nawierzchni naleŜy dowiązać do istniejących dróg pod względem 
sytuacyjnym i wysokościowym. 

5.6.6. Nawierzchnia z płyt chodnikowych 
Nawierzchnię z płyt betonowych chodnikowych o wym. 35x35x5 cm wykonywać na posypce 
cementowo-piaskowej gr. 3cm.Podsypkę cementowo - piaskową rozłoŜyć na wyprofilowanym  
i zagęszczonym podłoŜu. Po ułoŜeniu płyt chodnikowych szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a 
następnie zamieść nawierzchnię. 

5.6.7.Nawierzchnie z kostki kamiennej i brukowca 
Kamienie oporowe powinny odpowiadać właściwościom przewidzianym dla kostki i mieć 
półtora krotną wysokość w stosunku do stosowanego brukowca. Kostkę kamienną naleŜy 
układać w pryzmy lub stosy o wysokości nie przekraczającej 1,0 m. Kamienie oporowe powinny 
być osadzone na podsypce "pod sznur" naciągnięty na palikach, stosowanie do projektowanego 
przekroju poprzecznego oraz zabezpieczone przed przechylaniem się. Kamienie oporowe naleŜy 
ustawiać, wyprzedzając układanie nawierzchni ci najmniej o 10 m. 
Kostka kamienna przed dostarczeniem do wbudowania, powinna być przesortowana. Brukowiec 
wyŜszy powinien być osadzany od strony zewnętrznej jezdni, niŜszy zaś ku jej środkowi. 
RóŜnica wysokości dwóch kamieni bezpośrednio przylegających do siebie nie powinna 
przekraczać 2 cm. 
Nawierzchnię brukowcową naleŜy wykonywać jednocześnie na całej jej szerokości. 
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Nawierzchnia powinna być ułoŜona ściśle, z przewiązaniem szczelin tak w kierunku p odłuŜnym 
jak i poprzecznym, a kaŜda osadzona kostka ma przykrywać szczelinę powstałą między dwoma 
uprzednio osadzonymi kamieniami i ma być do nich ściśle dosunięta. Szczeliny podłuŜne nie 
mogą być dłuŜsze niŜ dwie kostki. Nawierzchnię z kostki kamiennej naleŜy ubijać kilka razy 
ubijakami stalowymi. Ubijanie naleŜy prowadzić jednocześnie z układaniem kostki. 
Pozostawienie ułoŜonej kostki kamiennej na kilka dni bez ubicia jest niedopuszczalne. 
Kostki kamienne zapadnięte naleŜy podnieść, uzupełniając brakującą podsypkę, a wystające 
dobić. Brukowce uszkodzone przy ubijaniu naleŜy wyjąć i zamienić nowymi.  
Po ostatecznym ubiciu nawierzchnię naleŜy przysypać warstwą 1,5 -2 cm piasku. Warstwę 
piasku naleŜy utrzymywać przez okres 2 tygodni w stanie wilgotnym. Nawierzchnia z kostki 
kamiennej powinna mieć spadek 3 -4% z zaokrągleniem po środku jezdni o wysokość  
1,5 - 2 cm. 
5.6.8. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
Kostkę układa się na podsypce w ten sposób, aby szczeliny pomiędzy kostkami wynosiły 2mm 
do 3mm. W celu uzyskania równoległego ułoŜenia kostek zaleca się rozciągać sznurki w 
odległościach co 3-5m. Układanie następuje „od czoła”, tzn. układający stoi na świeŜo ułoŜonej 
warstwie kostki. W zaleŜności od geometrii i wymiarow układanych powierzchni stosuje się 
elementy brzegowe i połówki. Do podziału kostek na części o nietypowych wymiarach stosuje 
się specjalne urządzenia przycinające. Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych 
stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
nie wolno uŜywać walca. Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie 
zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni. Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być 
zamulone piaskiem na pełną grubość kostki. 
Nawierzchnię o spoinach wypełnionych piaskiem mozna oddać do ruchu bezpośrednio po 
wykonaniu. 
5.6.9. KrawęŜniki i obrzeŜa 
Ustawienie krawęŜników na ławach betonowych o wym. 30x15 cm wykonuje się na podsypce 
cementowo- piaskowej 1:3. Grubość warstwy podsypki cementowo - piaskowej powinna 
wynosić 3cm po zagęszczeniu. Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 0,5cm. 
Spoiny naleŜy całkowicie wypełnić zaprawą cementowo – piaskową w stosunku 1:2. Spoiny 
krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą.  
Betonowe obrzeŜa chodnikowe, pochodzące z rozbiórki, naleŜy ustawiać na podsypce 
cementowo- piaskowej 1:3. Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem 
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą 
być wypełnione całkowicie na pełną głębokość 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Badanie materiałów 
UŜyte materiały do wodociągu powinny być zgodne z projektem. Sprawdzenie uŜytych 
materiałów do budowy wodociągu przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 
projekcie. 
6.2 . Badanie zgodności z projektem 
   a) Sprawdzenie, czy zostały przedłoŜone wszystkie dokumenty. 
   b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 
   c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione 
       do projektu i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym 
       przez Inspektora Nadzoru. 
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   d) Sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów. 
   e) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 
 
 
6.3. Badanie wykonania wykopów otwartych obudowanych (umocnionych) 
Badanie materiałów i elementów obudowy – wykonać bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne, 
   a) badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 
       przeprowadza się przez: 

- oględziny zewnętrzne wzniosu górnych krawędzi obudowy i przylegania ich do terenu, 
- oględziny zewnętrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odpływu 
  wód od krawędzi wykopu poza teren. 

   b) sprawdzenie metod wykonywania wykopów – wykonuje się przez oględziny zewnętrzne 
       i porównanie z dokumentacją oraz uŜytkowanym sprzętem technicznym, 
   c) badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy: 

- sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne składowania materiałów w obrębie klina    
  odłamu gruntu, 
- sprawdzenie prawidłowości składowania gruntu wydobytego z wykopu przeprowadza   
  się przez oględziny zewnętrzne, pomiar w planie taśmą stalową z dokładnością do 0,1 m   
  szerokości wolnego pasa terenu dla komunikacji. 

Pomiary wykonywać w trzech dowolnych miejscach w odległościach co 30,0 m. 
- sprawdzenie zabezpieczenia skrzyŜowań wykopu z urządzeniami podziemnymi    
  przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne. 
- sprawdzenie prawidłowego wykonania wyjść z wykopu przeprowadza się przez    
  oględziny zewnętrzne. 

6.4. Badanie podłoŜa 
6.4.1. Badanie w zakresie podłoŜa wzmocnionego 
Grubość podłoŜa piaskowego, Ŝwirowego przeprowadza się pod zewnętrznym obrysem 
dna rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm w trzech 
wybranych miejscach badanego odcinka. 
6.5. Badanie głębokości ułoŜenia przewodu i wielkości przykrycia 
Badanie przeprowadza się przez pomiar: 

- rzędnej podłoŜa przy uŜyciu niwelatora, 
- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym, 
- obliczenie róŜnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów jw., a rzędną    
  projektowanego terenu w danym punkcie. 

6.6. Badanie w zakresie budowy przewodu i obiektów 
6.6.1. Badanie ułoŜenia przewodu 
Badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuŜ całej 
długości i na szerokości co najmniej ¼ obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie naleŜy 
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
6.6.2. Badanie ułoŜenia przewodu w planie 
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według rysunków w 
projekcie z dokładnością do 5 cm, w trzech wybranych miejscach badanego odcinka. 
6.6.3. Badanie ułoŜenia przewodu w profilu 
Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych punktów przez pomiar i porównanie z 
rzędnymi w projekcie, lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po 
jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi rzędnymi wg projektu. Pomiaru 
dokonać w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Dokładność pomiaru w 
punktach do 1 cm. 
6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku ułoŜonego przewodu w planie i profilu 
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Badanie naleŜy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia 
łuku oraz gabarytów wykonuje się przy uŜyciu taśmy stalowej i miarki z dokładnością do 1 cm. 
6.6.5. Badanie połączenia rur i prefabrykatów 
Sprawdzenie wykonania połączeń naleŜy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
6.7. Badanie równości nawierzchni, warstwy zasypu, podsypki, obsypki 
Podsypka 
Przewody przyłączy i sieci wodociągowej naleŜy układać na podsypce z piasku. Podsypkę 
naleŜy zagęścić ubijakami. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić: 
   a) 0,95 w przypadku gruntów niespoistych 
   b) 0,92 w przypadku gruntów spoistych 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 10 cm. 
Obsypka 
Przewody przyłączy i sieci zewnętrznych sanitarnych naleŜy po obu stronach obsypać piaskiem  
i zagęścić warstwami aŜ do 30 cm nad wierzch rury. 
Badanie warstwy ochronnej zasypu 
Badanie naleŜy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, który 
powinien wynosić co najmniej 0,30 m. 
Zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w 
szczególności ubicia jej z boków przewodu, wyznaczenie miejsc do badania stopnia 
zagęszczenia. Pomiar naleŜy wykonać z dokładnością do 5 cm w miejscach odległych od siebie 
nie więcej niŜ 50,0 m 
Sprawdzenie warstwy zasypu 
Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być uwzględniona ze współczynnikiem 
spulchnienia gruntu oraz załoŜonej grubości warstwy po osiągnięciu załoŜonego zagęszczenia w 
zaleŜności od stosowanego materiału. 
W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją 
± 20%. Wilgotność naleŜy sprawdzić laboratoryjnie. W zaleŜności od uziarnienia stosowanych 
materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy określać za pomocą wskaźnika stopnia zagęszczenia. 
Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić: 
   - dla obsypki (30cm powyŜej rury) - 0,97 
   - dla zasypki - 0,50 
Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym: 
   - dla warstw do głębokości 2 m - 1,00 
   - dla warstw powyŜej 2 m głębokości - 0,97 
Wskaźnik zagęszczenia naleŜy potwierdzić badaniem laboratoryjnym. 
JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie 
zagęścić. JeŜeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor 
Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby ponownego zagęszczenia warstwy. 
Równość nawierzchni 
Nierówności podłuŜne nawierzchni - poboczy naleŜy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 
nawierzchni - poboczy nie powinny przekraczać 15 mm. 
Spadki poprzeczne nawierzchni - poboczy na prostych i łukach powinny być zgodne z 
istniejącymi z tolerancją ± 0,5%. 
6.8. Płukanie i dezynfekcja 
Po uzyskaniu pozytywnych prób ciśnieniowych całej sieci, rury naleŜy płukać wodą 
wodociągową aŜ do chwili, kiedy wypływająca woda będzie wzrokowo czysta, następnie 
naleŜy przeprowadzić dezynfekcję przewodu. Dezynfekcja będzie polegała na wprowadzeniu 
do jednego końca dezynfekowanego odcinka przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku 
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wapnia w ilości 100 mg/l lub chloraminy w ilości 20-30 mg/l, aŜ do momentu gdy na końcówce 
tego odcinka (przez baterie lub zawory) będzie wyczuwalny zapach chloru, następnie naleŜy 
zamknąć zawory i przetrzymać wprowadzony roztwór przez 24 godziny. Następnie przewody 
ponownie naleŜy przepłukać wodą, aŜ do zaniku zapachu chloru, po czym naleŜy pobrać próbkę 
wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej. 
Wyniki prób szczelności, badania jakości wody winny być opisane w protokołach. 
6.9. Dopuszczalne tolerancje przy odbiorze 
   - odchylenie osi rurociągu od ustalonej w planie nie powinno wynosić więcej niŜ ± 5cm, 
   - odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3,0cm, 
   - odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5,0cm, 
   - odchylenie spadku ułoŜonego rurociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
     przekraczać -10% 
   - rzędne pokryw - włazów studni powinny być wykonane z dokładnością do ± 5,0mm. 
6.10. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na 
Wykonawcy. 
- Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyły przebiegu 
  robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych 
  na placu budowy. 
- KaŜdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała 
  wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Wpisy będą czytelne, w   
  porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 
- Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
  numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
  - Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
  - Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej; 
  - Datę akceptacji przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramu robót; 
  - Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów robót; 
  - Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
    w robotach, uwagi i polecenia Inspektora; 
  - Daty i przyczyny wstrzymania robót; 
  - Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych 
    i końcowych; 
  - Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
  - Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą; 
  - Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
    Projektowej; 
  - Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
    robót; 
  - Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 
  - Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
    badań z podaniem kto je przeprowadzał 
  - Inne istotne informacje o przebiegu robót. 
  - Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą 
    przedłoŜone Inspektorowi w celu zajęcia stanowiska. 
  - Decyzje Inspektora wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę 
    z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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  - Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. Projektant 
    nie jest stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 
 
 
Księga Obmiarów 
  - Księga Obmiarów stanowi dokument umoŜliwiający rozliczenie faktycznych ilości     
    wykonanych robót. 
  - Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych 
    w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje sieje do Księgi Obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w wymienionych następujące dokumenty: 
  - Pozwolenie na realizację Inwestycji 
  - Protokóły przekazania Terenu Budowy 
  - Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne Świadectwa 
    przejęcia robót 
  - Protokóły z narad i ustaleń 
  - Korespondencja na budowie 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
  - Dokumenty budowy naleŜy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
    zabezpieczonym 
  - W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy naleŜy go natychmiast 
    odtworzyć w formie przewidzianej prawem 
  - Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. NaleŜy takŜe je   
    udostępniać Zamawiającemu na jego Ŝyczenie. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar ten powinien być wykonany w 
jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu w tym np.: 
   a) długość przewodu naleŜy mierzyć w metrach wzdłuŜ jego osi, w zaleŜności od rodzaju 
       rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń, 
   b) naleŜy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony 
       instalacji) bądź od zaworu odcinającego na wprowadzenie rurociągów do budynku  
       (w przypadku gdy wodomierz jest na zewnątrz budynku), 
   c) do ogólnej długości przewodu naleŜy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i 
       łączników, natomiast nie wlicza się do długości rurociągów armatury kołnierzowej, 
   d) długość zwęŜki (redukcji) naleŜy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, 
   e) podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezaleŜnie 
       od tego do pomiaru wprowadza się liczby podejść według średni rurociągów i rodzaju     
       podejść, 
   f) próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur tej instalacji z uwzględnieniem 
       podziału według średnic lub rodzajów budynków, 
   g) pozostałe elementy i urządzenia instalacji wodociągowej oblicza się w sztukach lub 
       kompletach. 
   h) przy robotach drogowych jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej    
       nawierzchni.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
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Błędne dane zostaną poprawione przez Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
   - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
   - odbiorowi częściowemu, 
   - odbiorowi ostatecznemu, 
   - odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór robót będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje komisja 
powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
   - dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie   
     wykonywania robót; 
   - dziennik budowy; 
   - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
   - stwierdzenie konieczności przeprowadzenia szczelności przewodu wodociągowego 
     (zgodnie z PN-B 10725:1997). 
Wyniki badań naleŜy wpisać do dziennika budowy, który z protokołami prób szczelności 
przewodów, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi 
normami i aprobatami technicznymi dotyczącymi uŜytych materiałów jest przedłoŜony podczas 
spisywania protokołu odbioru technicznego częściowego i stanowi podstawę do decyzji o 
moŜliwości zasypywania odebranego odcinka sieci. Wymagane jest takŜe dokonanie wpisu do 
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego – częściowego. Kierownik budowy 
zobowiązany jest, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym 
częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające 
zakryciu, zapewnić przeprowadzenie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu oraz przygotować dokumentację powykonawczą. 
8.3. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
   - zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodów z dokumentacją, 
   - zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 
   - zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze 
     ochronnej, 
   - zbadaniu podłoŜa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu; w przypadku 
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     naruszenia podłoŜa naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony 
     z projektantem lub nadzorem, 
   - zbadaniu podłoŜa wzmocnionego przez zbadanie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
     dokumentacją, 
   - zbadaniu materiału ziemnego uŜytego do podsypki i osypki przewodu, który powinien być   
     drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni; materiał ten powinien być zagęszczony, 
   - zbadaniu poprawnego wykonania nawierzchni utwardzonej ulic, 
   - zbadaniu szczelności przewodu. 
8.4. Odbiór techniczny końcowy 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
zgodności wykonania robót z dokumentacją i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
   - dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 
   - protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
   - protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 
   - badania wody potwierdzające przydatność do spoŜycia; 
   - dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
     wykonywania robót, 
   - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
     przez dostawców materiałów), 
   - badania stopnia zagęszczenia zasypki 
   - świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
   - inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez     
     uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy 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 wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
   - protokoły badań szczelności całego przewodu. 
Teren po budowie powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego. Na kierowniku budowy 
spoczywa obowiązek, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, złoŜenia przy 
odbiorze końcowym oświadczenia: 
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   - o wykonaniu sieci wodociągowej zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami   
     pozwolenia na budowę oraz z warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie   
     z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami); 
 
   - o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe ulic i sąsiadujących 
     z budową nieruchomości. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
 
9.  SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustalona dla danej pozycji Kosztorysu zgodnie ze złoŜoną ofertą. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
W szczególności: 
   - cena ofertowa winna zawierać koszty zajęcia pasa drogowego, 
   - wszystkie czynności związane z regulacją wysokościową urządzeń wodociągowy, 
     związane z obsługą geodezyjną zadania w trakcie przygotowania i wykonania zadania, 
   - wszystkie czynności związane z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, 
   - wszystkie czynności związane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i uzgodnieniem 
     projektu organizacji ruchu, jego zmianami w trakcie postępu robót, 
   - wszystkie czynności związane z zapewnieniem wykonaniem dróg i przejść tymczasowych, 
   - wszystkie czynności związane z publikacją informacji o robotach w miejscowych mediach, 
   - wszystkie koszty związane z dostosowaniem się do warunków kontraktu w szczególności 
     do ST, dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
   - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
   - wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
     ubytków i transportu na teren budowy, 
   - wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
   - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
   - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do ceny jednostkowej nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogólne Specyfikacji Technicznej. 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych 
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w przedmiarze robót. 
 
10.  NORMY I PRZEPISY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT ORAZ   
       ELEMENTÓW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
10.1. Ogólne zasady 
- Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce w tym Ustawą Prawo Budowlane oraz 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru. 
- Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branŜowe, 
instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami 
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i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. UwaŜa się, Ŝe Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie 
postanowiono inaczej. 
- Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
10.2. Dokumentacja projektowa 
Dla mniejszej inwestycji opracowane zostały następujące projekty: 
- Projekt budowlany wymiany i przebudowy sieci wodociągowej i przyłączy do budynów  
  w Nowielicach   
- Przedmiar robót. 
10.3. Normy 
[1] PN-B-10736:1999 ”Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania”. 
[2] PN-86-B-02480 ”Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów” 
[3] PN-81/B-03020 ”Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie”. 
[4] PN-68/B-06050 ”Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze”. 
[5] PN-88/B-06250 ”Beton zwykły”. 
[6] PN-EN 1452-1:2000 ”Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne”. 
[7] PN-EN 1452-2:2000 ”Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury”. 
[8] PN-EN 1452-3:2000 ”Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki”. 
[9] PN-EN 1452-4:2000 ”Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposaŜenie 
pomocnicze”. 
[10] PN-B-10725:1997 ”Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”. 
[11] PN-89/M-74092 ”Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne  
1 MPa”. 
[12] PN-86/B09700 ”Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych”. 
[13] PN-907B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe”. 
[14] PN-87/B-01100 ”Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia”. 
[15] BN-77/8931-12 ”Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 
[16] BN-83/8836-02 ”Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze”. 
PN-EN 805 – „ Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części 
składowych” 
PN-EN 124:2000 – „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością” 
PN-EN ISO 161-1:1996 IDT ISO 161-1:1978 Rury z tworzyw termoplastycznych do 
transportowania płynów. Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ 
metryczny). 
PN-81/C-89203 Zmiany 1 BI 1/90 póz. 1 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu 
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL. 
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Warszawa 2001r. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr 
i mieszanka 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
10.4. Inne przepisy 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   
  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające    
  rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
  ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
  (Dz. U. Nr 198, poz. 2042); 
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska 
  Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniające rozporządzenie 
  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 
  póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 póz. 1085. Nr 110/01 póz. 
  1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 
  676, Nr 80/03 póz. 718). 
- Ustawa z dnia 29.0.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, póz. 177). 
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, póz. 881). 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 7.06.2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
  ścieków (Dz.U. Nr 72, póz. 747) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 85 z 2005 r. 
  póz. 729. 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w     
  sprawie warunków technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 
  póz. 836). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w   
  sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów   
  budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 póz. 71). 
- 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 póz. 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 póz. 673). 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
  wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy,    
  mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub   
  środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym  
  znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji  
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  zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
  dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagroŜenie albo które słuŜą    
  ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące   
  z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub   
  deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U.  
  Nr 5/00 poz.58). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w    
  sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 714) 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących  
  jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 póz. 1718). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w    
  sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
  (Dz.U. Nr 121/03 póz. 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 póz. 844, Nr 91/02 
  póz. 811). 
 


