
„Projekt uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
  

ST 04 
 
 

SIEĆ WODOCIĄGOWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
 

 
KOD  CPV   45231300-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Specyfikacje Techniczne -ST 04 –Sieć wodociągowa z tworzyw sztucznych 

„Projekt uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni”  2

S P I S   T R E Ś C I 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Zakres stosowania ST  
1.3. Zakres robót objętych ST  
1.4. Charakterystyka terenu inwestycji  
1.5. Warunki gruntowo wodne  
1.6. Określenia podstawowe 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót   
2. MATERIAŁY  
2.1. Materiały podstawowe 
2.2. Składowanie rur oraz armatury 
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne wymagania 
5.2. Roboty przygotowawcze 

5.2.1 Roboty pomiarowe 
5.2.2 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia na czas wykonywania robót 

5.3. Roboty ziemne 
5.4. Roboty montaŜowe 

5.4.1. Rurociągi 
5.4.2. Uzbrojenie 

5.5. Płukanie 
5.6. Podłączenie do istniejącej sieci 
5.7. Próby szczelności 
6.  KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.2. Program  badań 

6.2.1. Zakres badań przy odbiorach cząstkowych 
6.2.2. Zakres badań przy odbiorze końcowym 

6.3. Opis badań 
6.3.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
6.3.2. Badania wykopów otwartych 
6.3.3. Sprawdzenie materiałów na zgodność z normami, atestami i warunkami ST 
6.3.4. Sprawdzenie podłoŜa 
6.3.5. Sprawdzenie ułoŜenia przewodu wodociągowego 
6.3.6. Sprawdzenie zasypu i warstwy ochronnej zasypu 
6.3.7. Badania efektów płukania i dezynfekcji przewodu 
6.3.8. Badanie szczelności odcinka przewodu wodociągowego 
6.3.9. Badania wykonania armatury wodociągowej 

6.4. Ocena wyników badań 
7. OBMIAR  ROBÓT 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. Zasady prowadzenia odbioru robót 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu(odbiory częściowe) 
8.3. Odbiór końcowy 
8.4. Ocena wyników odbioru 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
       
 
 



- Specyfikacje Techniczne -ST 04 –Sieć wodociągowa z tworzyw sztucznych 

„Projekt uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni”  3

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót dla sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych realizowanych w ramach zadania pt. 
„Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni” . 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                   
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji sieci 
wodociągowych i obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. roboty montaŜowe: 

• Rurociąg tłoczny z rur PE-100  SDR17 PN10  Dz90 - 560 mb 
• Studnia wodomierzowa     - 1 szt.  
• Hydrant przeciwpoŜarowy naziemny PH80    - 2 szt. 
• Studnia wodomierzowa     - 1 szt. 
• Zasuwa odcinająca DN80    - 3 szt.     

3. kontrola jakości, 
4. badania oraz próby 
Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopów  oraz zagęszczeniem wykopów, związane                  
z wykonywaniem sieci wodociągowej  ujęto w ST 02. 

1.4. Charakterystyka terenu inwestycji 
 
Teren na którym planuje się realizację projektowanych robót stanowi grunt nie uŜytkowany rolniczo. 
Aktualnie dokonany został podział geodezyjny na                   18 działek budowlanych, które stanowią 
rozbudowę osiedla domów jednorodzinnych zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania 
przestrzennego. 

1.5. Warunki gruntowo wodne. 
 
Dane dotyczące warunków gruntowo-wodnych zawarto w części opisowej  dokumentacji projektowej 
oraz ST 02 „Roboty ziemne”. 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami (PN i EN-
PN), „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru  (WTWiO) Sieci Wodociągowych ” oraz  
określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej  ST 00 „Wymagania ogólne”. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową , postanowieniami zawartymi w (WTWiO) dla sieci wodociągowych, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  00 „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w St 00 
„Wymagania ogólne” pkt 2 
 
2.1 Materiały podstawowe  
 
Wszystkie materiały uŜyte do budowy urządzeń powinny być zgodne z dokumentacją projektową- 
oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiałowych, ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania 
materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.  
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 
jakości, specyfikacji, kart gwarancyjnych, rysunków montaŜowych itp. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania  i wydobywania materiałów oraz odpowiednie  świadectwa  badań,  
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. 
Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wŜerów i widocznych ubytków.                         
Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z załoŜeniami 
PZJ. 
Do wykonania robót podstawowych w pkt.1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:  

• Rury ciśnieniowe z polietylenu PE-100 SDR 17  Dz 90 o ciśnieniu 1,0 MPa – wg  
ISO 4427 łączone przez zgrzewanie  za pomocą spawarek 

• Rury osłonowe typu AROT DN100  
• Uzbrojenie sieci wodociągowej : 

- hydranty przeciwpoŜarowe naziemne DN80 z zasuwą, 
- zasuwy odcinające DN80 
- węzeł wodomierzowy DN32- wodomierz Qn=6m3/h, zawór 

antyskaŜeniowy, zawory odcinające 
- kształtki: kołnierze,  prostki, trójniki, łuki - zgodnie z Dokumentacją 

Projektową (część rysunkowa)  

2.2. Składowanie rur  oraz armatury 
 
Składowanie materiałów na placu budowy powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym 
z moŜliwością odprowadzenia wód opadowych. 
Rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych oraz opadów 
atmosferycznych. Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekraczać + 30°C. Rury naleŜy 
przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłoŜu, w stosach o wysokości do 1,5 m. 
Kształtki i armaturę oraz uszczelki naleŜy przechowywać  w magazynie zamkniętym oraz suchym.   
Składowanie, transport i rozładunek rur z tworzyw sztucznych oraz armatury wykonywać zgodnie                  
z zaleceniami dostawcy tych materiałów. 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne".  
Wymagania dotyczące sprzętu do robót ziemnych zawarto w specyfikacji ST 02 „Roboty ziemne”.  
Do wykonania robót montaŜowych będących  przedmiotem  niniejszej ST moŜna stosować 
następujący, sprawny technicznie i dostosowany do technologii robót sprzęt: 

- wciągarka ręczna łańcuchowa 
- dźwig 
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- samochód skrzyniowy 
- urządzenia mechaniczne do cięć rur  
- spawarki elektryczne 
- zgrzewarki 
-     pompy do ewentualnego miejscowego odwodnienia wykopów, 

Wykonawca jest  zobowiązany   do   uŜywania jedynie  takiego    sprzętu,   który   nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami  PZJ, oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu. Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń, 
odkształceń przewoŜonych materiałów. 
Do transportu materiałów moŜna stosować następujące środki transport : 

- samochód skrzyniowy z dłuŜycą, 
- samochód samowyładowczy, 
- samochód dostawczy.  

PrzewoŜone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie na  powierzchni załadunkowej,  
oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem  się w czasie ruchu pojazdu.  
Rury naleŜy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuŜsze         
niŜ 1 m.  Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. Wyładunek rur 
powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności uniemoŜliwiający uszkodzenie 
rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować zgodnie z zaleceniami 
producenta. Przewóz rur PE moŜe odbywać się tylko przy temperaturze powietrza od –5oC do +30oC, 
Przy ujemnych temperaturach naleŜy zachować szczególną ostroŜność z uwagi na zwiększoną 
kruchość tworzywa. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 
Dla usztywnienia przewoŜonych elementów armatury  naleŜy stosować przekładki, rozpory, kliny              
z drewna, gumy i innych materiałów.  
Załadunek, rozładunek i transport materiałów wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta                        
/ dostawcy elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami  PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
Przy ruchu  po drogach  publicznych  pojazdy muszą spełniać wymagania  przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania. 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową sieci 
wodociągowej. 
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5.2      Roboty przygotowawcze 
 
5.2.1 Roboty pomiarowe 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK przez 
uprawnionego geodetę, który zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi 
trasy oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia trasy 
oraz wykaz punktów wysokościowych. 
Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru. W oparciu                      
o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Tyczenie osi wodociągu wykonać naleŜy w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu 
sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej. 
Wyznaczone punkty na osi wodociągu nie powinny być przesunięte więcej niŜ 3cm w stosunku do 
projektowanych, a rzędne punktów na osi naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do 
rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni 
terenu w celu odtworzenia osi wodociągu podczas prowadzenia robót. 
PowyŜsze roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót. Do wyznaczenia krawędzi wykopów 
stosować naleŜy dobrze widoczne paliki. 
Roboty pomiarowe prowadzić zgodnie ze ST.01 „Roboty pomiarowe i prace geodezyjne”.    
   
5.2.2 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia na czas wykonywania robót 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robot Wykonawca winien powiadomić właścicieli istniejącego 
uzbrojenia terenu zgodnie z uzgodnieniami załączonymi do Dokumentacji Projektowej o przystąpieniu 
do robót i ustalić sposób ich zabezpieczenia na czas wykonywania robót.  
 
5.3 Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne wykonać zgodnie ze  Specyfikacją Techniczną ST 02 „ Roboty ziemne”. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się                             
z przebiegiem urządzeń podziemnych, występujących na odcinku prowadzonych robót i oznaczyć ich 
przebieg trwale w terenie za pomocą znaków, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Zabezpieczenie skrzyŜowań wykopu z urządzeniami podziemnymi przed ich uszkodzeniem powinno 
być wykonane w sposób wskazany przez uŜytkowników tych urządzeń. W razie potrzeby urządzenie 
podziemne moŜe być za zgodą uŜytkownika urządzenia podwieszone w sposób zapewniający 
eksploatację. PowyŜsze zabezpieczenia powinny być uwzględnione w stawce jednostkowej robót. W 
odległości ustalonej przez uŜytkowników urządzeń podziemnych Wykonawca nie moŜe prowadzić 
robót ziemnych za pomocą sprzętu mechanicznego nawet, gdy ustalona głębokość istniejących 
przewodów podziemnych znajduje się poza granicami robót w płaszczyźnie pionowej. 
 
5.4 Roboty montaŜowe 
 
Po wykonaniu wykopu i przygotowania podłoŜa zgodnie z ST 02 „Roboty ziemne” moŜna przystąpić 
do wykonania robót montaŜowych.  
Spadki i głębokości posadowienia kanałów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 
5.4.1 Rurociągi 
 
Przewody wodociągowe układać naleŜy zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. 
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Materiały uŜyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury 
przed opuszczeniem do wykopu, naleŜy oczyścić od wewnątrz i z zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy 
nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu, opuszczać naleŜy je ręcznie za pomocą jednej lub dwu 
lin. Po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą, kaŜda rura powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej 
swej długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Łączenie rur polietylenowych naleŜy wykonać przez zgrzewanie doczołowe zgrzewarką elektryczną. 
W miejscach załamania trasy wodociągu oraz przy odgałęzieniach naleŜy stosować odpowiednie 
kształtki zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się aby: 

• zgrzewane rury miały tą samą średnicę i te same grubości ścianek 
• rury były ustawione współosiowo 
• końcówki rur były dokładnie wyrównane 
• temperatura podczas zgrzewania końców rur była w przedziale od 210÷220°C 
• czas usunięcia płyty grzewczej przed dociskiem końcówki rury był moŜliwie krótki ze 

względu na duŜą wraŜliwość na utlenianie 
• siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym poziomie, 

a w szczególności w temperaturze powyŜej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiału,              
w związku z tym chłodzenie złącza odbywać się powinno w sposób naturalny bez 
przyspieszania 

Inne parametry takie jak: 
• siła docisku 
• czas rozgrzewania 
• czas dogrzewania 
• czas zgrzewania i chłodzenie 

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta.  
Po zakończeniu prac montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec ułoŜonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia przewodów i badaniu szczelności naleŜy rury zasypać do 
takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemoŜliwił spłynięcie ich po ewentualnym 
zalaniu. 
Po ułoŜeniu wodociągu naleŜy wykonać obsypkę rur piaskiem do wysokości 30cm ponad wierzch rury 
z dokładnym podbiciem pachwin. 
W miejscach połączeń naleŜy wodociąg pozostawić odkryty dla dokonania kontroli szczelności               
w czasie trwania próby.   
 
5.4.2 Uzbrojenie 
 
Na odgałęzieniach rurociągu zamontować hydranty naziemne DN80 z zasuwą. Szczegóły rozwiązania 
węzła hydrantowego przedstawiono w części rysunkowej dokumentacji projektowej.  
Na odgałęzieniu do ogródków działkowych zamontować w studni betonowej φ1200 węzeł 
wodomierzowy DN32 złoŜony z : 

- wodomierza Qn=6m3/h DN32 
- zaworu antyskaŜenowego DN32 
- zaworów odcinajacych  DN32 

Węzeł wodomierzowy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (rys Nr 2.4). 
 
5.5  Płukanie i dezynfekcja  
 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności naleŜy dokonać jego 
płukania, uŜywając do tego celu czystej wody. Prędkość przepływu wody powinna być tak dobrana, 
aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód moŜna uznać za 
dostatecznie wypłukany, jeŜeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 
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Przewody wodociągowe wody pitnej naleŜy podać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna 
chlorowanego lub roztworu podchlorku sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny. 
Po usunięciu wody zawierającej chlor naleŜy przeprowadzić ponowne płukanie. 
Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeŜeli wyniki badań bakteriologicznych 
wykonanych po płukaniu przewodu wykaŜą, Ŝe pobrana próbka wody spełnia wymagania wody do 
picia i wody na potrzeby gospodarcze.    
 
5.6 Podłączenie do istniejącej sieci  
 
Roboty przy wykonaniu podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej naleŜy prowadzić pod 
nadzorem jej właściciela i uŜytkownika. Podłączenie wybudowanego wodociągu naleŜy wykonać po 
uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy powiadomić właściciela sieci wodociągowej oraz przygotować 
odpowiednie materiały i sprzęt tak , aby czas trwania robót przy włączeniu wodociągu był jak 
najkrótszy. 
 
5.7 Próby szczelności  
 
Próbę szczelności przewodów wodociągowych przeprowadzić naleŜy zgodnie z wymaganiami normy 
PN-B-10725 :1997.  
Przewód nie moŜe być zewnątrz zanieczyszczony. W czasie badania powinien być umoŜliwiony 
dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz  odgałęzienie dla hydrantu 
powinny być zamknięte za pomocą zaślepek z uszczelnieniem. Przewód na całej długości powinien 
być zabezpieczony przed przesunięciem. 
Na badanym odcinku przed próbą szczelności nie powinny być instalowane hydranty, zawory i inna 
armatura za wyjątkiem zasuw, które powinny w czasie badania być całkowicie otwarte, a dławiki 
odciągnięte w sposób zapewniający ich całkowitą szczelność. 
Nie naleŜy stosować zasuw jako zamknięć badanego odcinka przewodu.  
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, Nadzoru Inwestycyjnego oraz uŜytkownika.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00  „Wymagania ogólne”. 
Celem kontroli robót powinno być stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
nadzorowi Zamawiającego zgodności dostarczonych materiałów i zrealizowanych robót                             
z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca 
powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania a następnie 
przedstawić na piśmie wyniki badań do jego akceptacji. Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora 
Nadzoru o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe kontynuować po pisemnej akceptacji 
odbioru przez Inspektora Nadzoru.  
  
6.2. Program badań 
 
6.2.1 Zakres badań przy odbiorach częściowych 
 
W celu sprawdzenia prawidłowości wykonanego wodociągu naleŜy przeprowadzić badania przy 
odbiorach technicznych częściowych i przy odbiorze technicznym końcowym. 
Zakres badań obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją Projektową, 
- badania wykopów otwartych, 
- sprawdzenie materiałów na zgodność z normami, atestami i warunkami ST, 
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- sprawdzenie podłoŜa, 
- sprawdzenie ułoŜenia przewodu, 
- sprawdzenie  zamontowanej armatury wodociągowej 
- sprawdzenie warstwy ochronnej zasypu, 
- sprawdzenie wyników płukania i dezynfekcji 
- badania szczelności. 
 

6.2.2 Zakres badań przy odbiorze końcowym 
 
Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 

- sprawdzenie dokumentów budowy, a szczególności sprawdzenie projektu podstawowego lub 
rysunków powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie się z protokółami oraz 
ocenami wyników badań przy odbiorach częściowych, 

- oględziny zewnętrzne wykonanych robót. 
 
6.3 Opis badań 
 
Opis badań przeprowadzić naleŜy w kolejności określonej w punkcie 6.2.1 niniejszej ST.  
 
6.3.1 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 
 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych robót            
z Dokumentacją Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin                         
i pomiarów. 
 
6.3.2 Badania wykopów otwartych 
 
Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy oraz obejmują 
sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 
 
6.3.3 Sprawdzenie materiałów na zgodność z normami, atestami i warunkami ST 
 
Badanie materiałów uŜytych do budowy wodociągu następuje przez porównanie ich cech                              
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne. 
 
6.3.4 Sprawdzenie podłoŜa 
 
Badania podłoŜa sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar, przy czym grubość podłoŜa 
piaskowego wykonać naleŜy w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoŜa z 
dokładnością do 1cm. Badanie obejmuje równieŜ usytuowanie podłoŜa w planie, rzędnych podłoŜa 
przy uŜycia krzyŜa celowniczego i ławy celowniczej z dokładnością do 1cm, co 10m. 
 
6.3.5 Sprawdzenie ułoŜenia przewodu wodociągowego  
 
Badanie ułoŜenia przewodów na podłoŜu przeprowadza się poprzez oględziny zewnętrzne. Obejmują 
czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości z dokładnością do 10cm i średnicy                       
z dokładnością do 1cm, badania ułoŜenia przewodu w planie przeprowadzić naleŜy z dokładnością do 
0,5cm w trzech dowolnie wybranych miejscach badanego przewodu. 
Badanie w zakresie głębokości ułoŜenia przewodu wodociągowego wykonuje się przez pomiar 
rzędnej wierzchu rury oraz obliczenie róŜnicy między zmierzoną rzędną a rzędną terenu. pomiar 
naleŜy wykonać z dokładności do 5cm dla przewodu co 50m oraz dla kaŜdej zasuwy. 



- Specyfikacje Techniczne -ST 04 –Sieć wodociągowa z tworzyw sztucznych 

„Projekt uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni”  10

6.3.6 Sprawdzenie zasypu i warstwy ochronnej zasypu 
 
Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu do powierzchni 
terenu. Badanie warstwy ochronnej zasypu wykonać naleŜy przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do zasypu, skontrolowanie ubicia 
ziemi (piasku). Pomiar wykonać naleŜy z dokładnością do 10cm w miejscach odległych nie więcej                  
niŜ  50m. 
 
6.3.7 Badania efektów płukania i dezynfekcji przewodu 
 
Badanie płukania i dezynfekcji przewodu przeprowadza się poprzez sprawdzenie wyników badań 
fizykochemicznych i bakteriologicznych. 
 
6.3.8 Badania szczelności odcinka przewodu wodociągowego 
 
Badania szczelności odcinka przewodu wodociągowego przeprowadzić zgodnie z PN-81/B-10725. 
Próbę szczelności uznaje się za pozytywną jeŜeli podczas próby hydraulicznej ciśnienie na 
manometrze nie spadnie podczas 30 min poniŜej ciśnienia próbnego. 
 
6.3.9 Badania wykonania armatury wodociągowej 
 
Badanie polega na: 

- sprawdzeniu zgodności z rysunkami 
- sprawdzeniu lokalizacji hydrantu 
- sprawdzenie montaŜu przewodu, kształtek i armatury  

 
6.4    Ocena wyników badań 
 
Wyniki badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej zostały 
utrzymane. JeŜeli którekolwiek z wymagań nie zostało dopełnione, uznać naleŜy odpowiadającą mu 
część za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystąpić do ponownych badań                       
i odbioru. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczenia rzeczywistych ilości 
wbudowanego materiału. 
Jednostką obmiaru są: 

- dla wodociągu 1 metr (m) rury dla kaŜdego typu, średnicy 
- dla armatury 1 szt dla kaŜdego typu i średnicy 
- dla studni wodociągowych 1szt. dla kaŜdego typu i średnicy  

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowych wielkości 
nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej lub nieakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zasady prowadzenia odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
W odbiorze kaŜdego rodzaju robót muszą brać udział przedstawiciele uŜytkownika. 
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8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu (odbiory częściowe) 
 
Odbiory częściowe powinny być przeprowadzane w zakresie podanym w punkcie 6.2.1. niniejszej ST. 
Dokumenty które powinny być dostarczone przy odbiorze częściowym: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót (dane geotechniczne, stan terenu określony przed przystąpieniem do robót 
przez podanie znaków wysokościowych ,reperów, uzbrojenia podziemnego kolidującego                           
z kanałami), 

- Dziennik Budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- wyniki  przeprowadzonych badań  

 
8.3. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony w zakresie podanym w punkcie 6.2.2. niniejszej ST. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami) 
- Specyfikacje Techniczne 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
- recepty i ustalenia technologiczne 
- Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i Programem Zapewnienia Jakości 

Robót 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa wg ST i programem zabezpieczenia jakości 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokóły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru 
końcowego robót 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych                                     
i uzupełniających wyznacza komisja. 
 
8.4. Ocena wyników odbioru 
 
Wyniki badań naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli wymagania techniczne niniejszej Specyfikacji 
Technicznej zostały dotrzymane. JeŜeli którekolwiek z wymagań nie zostało dopełnione, uznać naleŜy 
odpowiadającą mu część robót za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystąpić do 
ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. Płatność nastąpi po stwierdzeniu 
zgodności robót z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST oraz odebraniu robót przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
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- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu, 
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem, 
- demontaŜ i rozbiórkę istniejących nawierzchni i urządzeń zgodnie z Dokumentacją Projektową 

wraz z transportem materiału z rozbiórki, 
- odwodnienie wykopu, 
- przygotowanie podłoŜa piaskowego wg Dokumentacji Projektowej, 
- ułoŜenie rur przewodowych, 
- zabudowanie armatury wodomierzowej, 
- badania szczelności rurociągu 
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem wg Dokumentacji Projektowej, 
- transport nadmiaru urobku, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST, 
- wykonanie powykonawczej geodezyjnej inwentaryzacji przebiegu rurociągów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz.U. z 2003 r  Nr 207, 

poz.2016 z późniejszymi zmianami) 
2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 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. 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.  U. z  2003r. Nr 47 poz. 401).  

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000r w sprawie warunków jakim powinna 
odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda gospodarcza, woda w kąpieliskach, 
oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82/20 
poz. 937). 

5. PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne. 
6. PN-B-10725:1997 – „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”. 
7. PN-87/B-01060 -  „Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. 

Technologia”.  
8. PN-89/M-74091-   „Armatuta przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa 
9. PN-B-10736:1999 -  „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – 

Warunki  techniczne wykonania”. 
10. PN-90/B-14501 - „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
11. PN-86/B-01802  - „Antykorozyjne zabezpieczenia  w budownictwie. Konstrukcje betonowe           

i Ŝelbetowe. Nazwy i określenia”. 
12. BN-77/8931-12 - „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 
13. PN-B-10720:1998 - „Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze” 
14. ZAT/97-01-001 – Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody 
15. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – W-wa 1994 
16. Warunki techniczne wykonania i odbioru  sieci wodociągowych – Wymagania techniczne 

COBRTI Instal Zeszyt 3 – Warszawa 2001r. 
 


