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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 Przedmiotem niniejszej ST są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót dotyczących 
projektowanej budowy sieci wodociągowej  

pt. Budowa odcinka sieci wodociągowej Bierawa-Stare Koźle” 
 obejmującej: 
– budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, 
– montaż uzbrojenia sieci 
 Jeżeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczącym warunków wykonania robót 
nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robót, należy wykonać ją zgodnie z 
wymaganiami ogólnymi (ST-00.00) i dokumentacją projektową. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych kontraktem 
 Zakres projektowanej inwestycji obejmuje: 
Całość inwestycji: 
Sieć wodociągowa ø110x6,6 mm PE100-RC, SDR17 L=2473,0 m 
Nawiertki – szt. 3 
Zasuwa Dn100 – szt. 34 
Zasuwa Dn150 – szt. 2 
Uniwersalna kształtka połączeniowa typu WAGA/Multijoint Dn80 – szt. 3 
Uniwersalna kształtka połączeniowa typu WAGA/Multijoint Dn100 – szt. 1 
Uniwersalna kształtka połączeniowa typu WAGA/Multijoint Dn150 – szt. 2 
FFR100/80 – szt. 1 
FFR 150/100 – szt. 1 
Hydrant nadziemny – szt. 3 
Hydrant podziemny – szt. 5 
Rura ochronna ø160x9,5 mm PE100-RC, – szt. 7/L=42,0 m 
Rura ochronna ø160x9,5 mm PE100-RC, z metalową wkładką – szt. 1/Lmin.=12,0 m 
 
Uwarunkowania lokalizacyjne i warunki gruntowo – wodne opisane zostały w dokumentacji 
projektowej. 

 
UWAGA: SZCZEGÓŁOWY ZAKRES REALIZOWANEJ INWESTYCJI OKREŚLA 
PRZEDMIAR ROBÓT 
 

1.4. Zakres robót objęty specyfikacją techniczną 
Projektowany przebieg robót: 

– Roboty ziemne i podłoża – zgodnie ze specyfikacją ST-00.01 Roboty ziemne. 
– Roboty rozbiórkowe – zgodnie z ST-00.01 Roboty ziemne i ST-00.03 Roboty drogowe. 
– Wykonanie odcinkami sieci wodociągowej wraz uzbrojeniem i przyłączami wodociągowymi. 

1.5. Określenia podstawowe 
– Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich przeznaczony 

do zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę, 
– Zewnętrzna sieć wodociągowa – układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza 

budynkami odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność i zakłady, 
– Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami, przeznaczony do dostarczenia wody 

odbiorcom, 
– Przyłącze wodociągowe - połączenie wodociągowe. Przewód przeznaczony do doprowadzenia 

wody do instalacji wodociągowej. 
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– Blok oporowy - Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i w 
pionie na skutek ciśnienia wody 

– Przecisk (przewiert) - Bezodkrywkowa metoda podziemnego ułożenia odcinka przewodu 
technologicznego (kolektora, kanału) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu 

– Rura przewiertowa lub przeciskowa - Rura dla wykonania przejścia pod przeszkodą metodą 
bezwykopową lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku. 
 

 Armatura sieci wodociągowych  
W zależności od przeznaczenia: 
– armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory, zawory antyskażeniowe 
– armatura   odpowietrzająca   -   zawory   odpowietrzające,   napowietrzające, odpowietrzające - 

napowietrzające, 
– armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne, 
– armatura przeciwpożarowa - hydranty, 
– armatura czerpalna - zdroje uliczne. Pozostałe określenia według PN-B-01060. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA 
 Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00 
Wymagania ogólne. Nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 
standardu wykonania, właściwości i wymogów technicznych przyjętych w dokumentacji technicznej. 
Dopuszcza się rozwiązania oparte na wyrobach innych producentów pod warunkiem, że mają one 
właściwości nie gorsze od produktów podanych w dokumentacji, a rozwiązanie zamienne zostanie 
przedstawione na piśmie i uzyska akceptację Projektanta i Inspektora Nadzoru.  

2.1 Wymagania 
 Użyte do realizacji robót budowlano-montażowych materiały i urządzenia winny spełniać 
wymogi, wynikające z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczących ich produkcji i 
wytwarzania oraz stosownych aprobat technicznych, na podstawie których zostały one dopuszczone 
do stosowania w budownictwie. 
 Sprowadzone na budowę materiały i urządzenia nie powinny mieć widocznych uszkodzeń 
(wgnieceń, rys, pęknięć), wymiary ich powinny być zgodne z podanymi w normach, powinny być 
fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosić znamion wcześniejszego użytkowania. 
 Przed sprowadzeniem materiału, wyrobu lub urządzenia na budowę, Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wzór deklaracji zgodności materiału, wyrobu lub urządzenia z 
dokumentem odniesienia, opisującym ich specyfikację i wymagane parametry techniczne oraz 
świadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie, wystawioną przez produ-
centa – a po ich sprowadzeniu na budowę jest zobowiązany dostarczyć dokument, stwierdzający 
zgodność danej partii materiałów, wyrobów i urządzeń z przedstawionymi wcześniej wzorami 
dokumentów. 
 Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi. Wszystkie materiały muszą odpowiadać warunkom określonym 
w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity :  Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 
poz. 1623 z późniejszymi zmianami) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami). Wykonawca dla potwierdzenia właściwości użytych 
materiałów dostarczy dokumenty potwierdzające odpowiednią jakość. 
 

A. SIEĆ WODOCIAGOWA 

A.1. Rury, przyłącza, odcinki układane w wykopach otwartych 
Rury i kształtki  z PVC-U PN 10 zgodne z PN-EN ISO 1452-1,2,3:2010 Systemy przewodów 

rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji 
układanej pod ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: 
wymagania ogólne; Część 2: Rury; Część 3: Kształtki. Rury i kształtki posiadające atest higieniczny 
zezwalający na kontakt z wodą pitną. 
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Rury i kształtki PE100, SDR17, PN10 zgodnie z PN-EN 13244-1,2,3:2004 Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i 
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1 : 
Wymagania ogólne, Część 2 : Rury, Cześć 3 : Kształtki. Rury i kształtki muszą być wyprodukowane 
przez tego samego producenta. Rury i kształtki posiadające atest higieniczny zezwalający na kontakt 
z wodą pitną. 

 

A.2. Rury, rurociągi tłoczne, układane bezwykopowo 
 Polietylenowe rury dla alternatywnych technik układania rur. Rury i kształtki (dwu lub trój 
warstwowe) PE100-RC, TS, SDR17, PN10 posiadające:  

– zgodność parametrów z typem 2 według wspólnej specyfikacji technicznej PAS 1075 
– aprobatę ITB potwierdzającą przydatność rur do montażu bez obsypki i podsypki piaskowej 

oraz możliwość zastosowania w technikach bezwykopowych; 
– Rury i kształtki posiadające atest higieniczny zezwalający na kontakt z wodą pitną. 

A.3. Uzbrojenie rurociągów 

Wszystkie elementy sieci mające kontakt z wodą muszą posiadać atest higieniczny zezwalający na 
kontakt z wodą pitną. 

A.3.1 Hydrant nadziemny  
Cechy techniczne hydrantów nadziemnych: 

- ciśnienie nominalne PN 16 
- dwie nasady boczne 75 mm 
- kolumna wykonana ze stali, ocynkowana ogniowo (ze wszystkich stron), pokryta lakierem 

odpornym na promienie ultrafioletowe 
- głowica z żeliwa sferoidalnego GGG 40, wewnątrz i zewnątrz pokryta żywicą epoksydową 

metodą fluidyzacyjną,  
- cokół z żeliwa sferoidalnego GGG 40, wewnątrz i zewnątrz pokryty żywicą epoksydową metodą 

fluidyzacyjną,  
- wszystkie części wewnętrzne wykonane z materiałów odpornych na korozję 
- wrzeciono ze stali nierdzewnej z utwardzonym rolkami gwintem trapezowym, uszczelnienie 

wrzeciona za pomocą uszczelek 0-ring osadzonych ze wszystkich stron w materiale odpornym 
na korozję, 

- grzybek zaworu z mosiądzu, pokryty powłoką z elastomeru, 
- łatwa wymiana wszystkich części wewnętrznych bez wykopywania hydrantu, 
- możliwość przyłączenia rury PE do odwodnienia, 
- całkowite odwodnienie kolumny w stanie zamkniętym - ilość wody pozostałej „zero", 
- wydajność hydrantu przy spadku ciśnienia o 1 bar dla jednej pracującej nasady wynosi co 

najmniej 110 m3/h, a dla dwóch nasad 140 m3/h 
Hydranty montowane na sieciach wodociągowych powinny posiadać:  

1. Aprobatę techniczną.  
2. Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.  
3. Świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej. 
 
A.3.2. Hydrant podziemny. 

Cechy techniczne hydrantów podziemnych: 
 

- Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu 
- Kolumna hydrantu monolityczna z żeliwa sferoidalnego DN80 
- Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia  
- Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego, uszczelnienia korka odseparowana od 

medium 
- Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym 

pierścieniem przed wykręceniem 
- Element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM 
- Początek otwarcia <3 obr. ; pełne otwarcie po 8 obr. 
- MOT 80 Nm 
- mST 250 Nm 
- Materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję 
- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg 

normy PN-EN ISO 12944-5:2009 
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- Odporny na środki dezynfekcyjne (sugerowany roztwór NaOCl) 
- Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie PN10, PN16  
- Gniazdo kłowe hydrantu wg. DIN 3221 „C” 
- Ciśnienie robocze PN16  
- Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 6:2002, PN-EN 14339  
- Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 10 

 
A.3.3 Zasuwy – projektuje się zasuwy klinowe, kołnierzowe  wg PN-EN 1171, długą wg PN-EN 558, 
przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2, miękko uszczelnioną o parametrach: 

- korpus i pokrywa z żeliwa określonego wg normy EN-JS 1050 jako EN-GJS-500-7 
zabezpieczone antykorozyjnie zewnętrzną i wewnętrzną powłoką epoksydową grubości min. 
250 μm, 

-  klin z żeliwa jw. lecz zawulkanizowany tworzywem EPDM lub NBR 
-  potrójne uszczelnienie odseparowane od kontaktu z wodą 
-  ciśnienie robocze1,6 MPa 
-  armatura kołnierzowa z zastosowaniem śrub ze stali nierdzewnej 
-  obudowa teleskopowa z bezstopniową regulacją wysokości z oznaczeniem medium, drążek 

klucza ze stali RSt-2 ocynkowany, zawleczki, sprężyny, kołki ze stali nierdzewnej, 
- skrzynki uliczne z oznaczeniem medium z żeliwa (GG20) 

 
Zasuwa zgodna z EN 1074-2. Cech konstrukcyjne: korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-
400-18 zgodne z EN 1563, kilkukrotne uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring, wrzeciono 
ze stali nierdzewnej, gładki przelot, klin z mosiądzu z nawulkanizowaną powłoką elastomerową 
dopuszczona do kontaktu z woda pitną, epoksydowana, przyłącze śrubowe do obudowy. Ciśnienie 
nominalne PN16.  

A.3.4 Skrzynki uliczne i obudowy  

a) Skrzynki uliczne do zasuw  
Skrzynki uliczne do zasuw powinny spełniać następujące wymagania:  
- Korpus z żeliwa szarego bituminizowanego,  
- Pokrywa z żeliwa szarego, bituminizowanego,  
- skrzynka do zasuw (duża) wys. 270 mm do 273 mm, wg DIN 4056/38,  
- w przypadku stosowania zasuw zintegrowanych należy zastosować jedną skrzynkę 

(zespoloną).  
b) Obudowy teleskopowe do zasuw  
Obudowy teleskopowe do zasuw powinny spełniać następujące wymagania:  
- przeznaczone do zasuw DN ¾” ÷ DN 300 mm  
- łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego  
- trzpień i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo o kwadracie min. 

20 mm o średnicach DN 50-200, powyżej DN 200 kwadrat 25 mm  
- rura przesuwna i ochronna wykonana z PE  
- nakrętka (nasada) wrzeciona wykonana z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z 

równą grubością ścianki na całym obwodzie  
- połączenia zasuwy DN 50 ÷ DN 300 z nakrętką wrzeciona za pomocą elementu 

(zawleczka, śruba itp.) wykonane ze stali nierdzewnej  
- połączenie zasuwki DN ¾” ÷ 2” z obudową teleskopową za pomocą przyłączenia 

śrubowego lub zatrzaskowego znajdującego się na rurze ochronnej obudowy lub za pomocą 
zawleczki, śruby itp.  

wymiary dostosowane do rodzaju uzbrojenia i głębokości rurociągu,  
c) Płyty podkładowa do skrzynek  
Płyty podkładowe do skrzynek ulicznych zasuw powinny spełniać następujące wymagania:  
- Wykonanie materiałowe z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości na obciążenia,  
- Średnica zewnętrzna ∅340 mm.  
Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodności producenta, kart katalogowe. 

A.3.5 Opaski do nawiercania  

Należy stosować opaski do nawiercania umożliwiające bezpośredni montaż zasuw.  
Opaski do nawiercania powinny spełniać następujące wymagania:  

- Przeznaczone do nawiercania rur PVC (PE przy wykonaniu bezwykopowym)  
- Średnice nominalne: zgodna z Dokumentacją Projektową  
- Ciśnienie nominalne: PN16  
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- Korpus: żeliwo sferoidalne wg z EN 1563  
- Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową 

w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250μm, przyczepność 
min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową nie mniej niż 3000 V  

- Uszczelnienie elastomerowe z atestem PZH dla wody pitnej  
- Śruby i podkładki ze stali nierdzewnej  
- Wyposażone w gwint wewnętrzny pod zasuwy z gwintem zew. 2” lub mniejszym w zależności 

od lokalizacji  
Zastosowana opaski powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodności producenta, karty katalogowe. 

A.3.6 Oznakowanie  

Oznakowanie projektowanych rurociągów przewidziano poprzez:  
− taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną koloru niebieskiego z polietylenu, układaną 20 - 50 cm nad 

wierzchem rur,  
− tablice orientacyjne (informacyjne) o lokalizacji armatury o wymiarach 0,1 x 0,1m wg PN-86/B-

09700.  
W przypadku gdy tabliczek nie da się zainstalować na np. istniejących ogrodzeniach, tabliczki należy 
zlokalizować na słupkach stalowych. 
Oznakowanie sieci wykonać według PN-86/B-09700. 

A.4. Rurociągi ciśnieniowe, przyłącza 
 Rurociągi ciśnieniowe: z rur Ø32 SDR17 PE100 PN10, zgodnie z PN-EN 13244-1,2,:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej 
i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1 : 
Wymagania ogólne, Część 2 : Rury, Cześć 3 : Kształtki. Rury i kształtki posiadające atest higieniczny 
zezwalający na kontakt z wodą pitną. 
 

 
C. POZOSTAŁE MATERIAŁY 

 płozy, ślizgi i uszczelnienie rur ochronnych i przewiertowych – manszety z tworzyw sztucznych, 
winny być dobrane przez Wykonawcę w ramach jednego systemu; ilość, wielkość i klasa podpór 
ślizgowych winna wynikać z parametrów rur (średnic zewnętrznych rur przewodowych, średnic 
wewnętrznych rur ochronnych) oraz przewidywanych obciążeń; Wykonawca winien uzgodnić z 
Inspektorem Nadzoru technologię przeciągania rur przewodowych w rurach ochronnych 

 betonowa kostka brukowa grub. 8 cm drobno-elementowa – warunkiem dopuszczenia do 
stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty 
technicznej;  struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków; 
powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać2 mm; tolerancje wymiarowe wynoszą: na długości 3 
mm, na szerokości 3 mm, na grubości 5 mm;  

 kostka granitowa drobnoelementowa 
 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom lub nie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, 
powinny być wywiezione poza teren budowy. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00 
Wymagania ogólne. Składowanie materiałów i urządzeń powinno odbywać się w sposób 
umożliwiający łatwą identyfikację i kontrolę przez Inspektora Nadzoru, w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu, pogorszeniu ich własności technicznych lub zanieczyszczeniu. Należy 
stosować się do instrukcji producentów. Skład powinien być zabezpieczony przed kradzieżą. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
staraniem i na koszt Wykonawcy. 
– Rury z tworzyw sztucznych: Rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w 

oryginalnym opakowaniu. Rury powinny być podparte na całej długości. Wysokość podkładów 
winna uwzględniać maksymalną średnicę kielicha. Wiązki rur lub rury luzem należy 
przechowywać na stabilnym podłożu. Przy układaniu wiązek w sterty, ramy wiązki wyższej 
powinny spoczywać na ramach wiązki niższej. Gdy rury są składowane luzem, należy zastosować 
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boczne wsporniki i podkłady. Warstwy rur należy układać naprzemiennie. Kielichy rur winny być 
wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. 
Rury chronić przed światłem i wysoką temperaturą. 

– Prefabrykaty betonowe, tworzywowe: Teren placu składowego powinien być wyrównany, 
o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo- 
transportowe. Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować 
trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. Prefabrykaty należy składować w 
sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. Każdy rodzaj prefabrykatów 
różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany osobno. 
Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od 
podłoża. 

– Armaturę przechowywać na paletach, zabezpieczoną przed zanieczyszczeniami. 

3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. Liczba 
i wydajność jednostek sprzętu musi zagwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami, 
określonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
 Roboty przygotowawcze, związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym 
projektowanych obiektów oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robót wykonywane 
będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (niwelatory, 
dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 
 Do wykonania robót montażowych należy stosować:  
– sprzęt do tymczasowej dostawy wody : rurociągi tymczasowe, cysterny 
– agregat prądotwórczy odpowiedniej mocy 
– samochód skrzyniowy 
– samochód dostawczy 
– żuraw samochodowy 
– narzędzia do cięcia rur 
– zgrzewarka do rur PE 
– komplet elektronarzędzi  
– zestaw do chlorowania wody podchlorynem sodowym NaOCl 
– innego sprzętu – odpowiadającego wymaganiom, zawartym w projekcie organizacji robót 

 Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków wykonywania robót. 
Sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Należy stosować sprzęt 
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych zostaną zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 Wymagania dotyczące środków transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. Liczba i 
rodzaj środków transportu musi zagwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
 Transport, załadunek i rozładunek materiałów i urządzeń powinien odbywać się ściśle wg 
wytycznych producentów i zgodnie z przepisami bhp. 
 Transportowane rury powinny być układane na równym podłożu, na podkładach drewnianych, 
o szerokościach co najmniej 10 cm i grubości 2,5cm, ułożonych prostopadle do osi rur. Zabezpieczyć 
należy je także przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające 
boczne ściany pojazdu, dolna warstwa rur powinna być zabezpieczona przed przesuwaniem się przy 
pomocy kołków i klinów drewnianych, na rurach nie wolno przewozić innych materiałów, do załadunku 
i rozładunku rur stosować należy dźwig lub inny sprzęt mechaniczny. Rur nie należy rzucać. Kształtki 
kanalizacyjne przewozić należy w odpowiednich pojemnikach. 
 Pierścienie uszczelniające i manszety - złączki rurowe oraz smar powinny być 
przechowywane w ciemnym i chłodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszają ich wartości 
wytrzymałościowe). W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej omawiane materiały 
brezentem, aby uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. 
 Z samochodu rury powinny być rozładowywane przy pomocy dźwigu lub widlaka, przy użyciu 
pasów nośnych (w żadnym przypadku nie należy używać lin stalowych). Pasy powinny być opasane 
wokół palety z zewnętrznej strony belek nośnych. Przy podnoszeniu palet należy je podtrzymywać tak 
by nie dopuścić do uderzenia o inne palety. Palet nie należy przesuwać na samochodzie przy pomocy 
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łomów lub drągów. Pracownicy obsługujący rozładunek nie powinni znajdować się pod unoszonym 
ładunkiem. 
 Palety powinny być układane na utwardzonej i równej powierzchni w pewnej odległości od 
siebie tak, aby belki nośne palet nie zapadały się w gruncie. Przy składowaniu pojedynczych sztuk rur, 
trzeba zwracać uwagę by bosy koniec rury nie dotykał bezpośrednio ziemi - szczególnie rury z 
uszczelkami poliuretanowymi. Kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami w 
dół. 
 Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny 
być wyposażone z urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz 
możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. W celu usztywnienia ułożenia elementów 
oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i 
kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub 
zaczepów na środkach transportowych. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych 
powinny w czasie transportu układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych 
powierzchni i oddzielone od siebie. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym 
powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem. 
 Armatura wodociagowa (zasuwy, hydranty) może być transportowane dowolnymi środkami 
transportu. Poszczególne elementy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem 
i uszkodzeniem. 
 Do transportu materiałów  należy stosować samochody skrzyniowe, ciągniki z zestawem 
niskopodwoziowym – w ilości i o pojemnościach, dostosowanych do lokalnych warunków terenowych i 
dopuszczalnego obciążenia dróg dojazdowych do miejsca wykonywanych robót. 
 Materiały sypkie należy przewozić zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem, 
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiałami. Cement i piasek do zaprawy będą 
dostarczane w workach i wymagają szczególnej opieki przy rozładunku i przechowaniu. 
 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości nawierzchni utwardzonych dróg 
dojazdowych i placów w miejscach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach 
środków transportu i sprzętu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania 
ogólne. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich powinny być wykonywane roboty związane z realizacją 
przedmiotowej inwestycji. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ustalenie kolejności wykonywania 
poszczególnych prac i czynności w warunkach zachowania ciągłości pracy sieci wodociągowej oraz 
planowanych wyłączeń sieci wodociągowej. Przebieg robót Wykonawca uzgodni i skoordynuje ze 
służbami eksploatacyjnymi Gminy Bierawa. 

Po wykonaniu wykopu i podłoża, zgodnie z wymogami ST-01, można przystąpić do wykonania 
robót montażowych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy 
przestrzegać zasady budowy wodociągu od najniższego punktu przewodu w kierunku przeciwnym do 
spadku – w przypadku rur kielichowych z PVC-U. Spadki i rzędne posadowienia rurociągów powinny 
być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z ST. Rury przed opuszczeniem 
do wykopu, należy oczyścić wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w 
czasie transportu i składowania. 
 Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu, opuszczać należy je ręcznie za pomocą jednej 
lub dwu lin. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 
Po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą, każda rura powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości, symetrycznie do jej osi. 
 Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu 
szczelności, należy wykonać ich obsypkę i zasypać (wraz z zagęszczeniem) do takiej wysokości, aby 
znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił wypłynięcie ich po ewentualnym zalaniu wykopu wodami 
opadowymi lub gruntowymi, np. na skutek awarii zasilania urządzeń odwadniających. 
 Elementy prefabrykowane, zależnie od ich ciężaru, układać należy ręcznie lub przy użyciu 
odpowiedniego sprzętu montażowego. Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na właściwe 
ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe (linie) znajdujące się na wyżej 
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wymienionych elementach.  
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy: 

– Sfinalizować sprawy formalno – prawne w wymaganym zakresie, w szczególności powiadomić 
właścicieli terenu i uzbrojenia o terminie rozpoczęcia prac i uzyskać zgodę na prowadzenie robót. 

– Opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasach drogowych, 
projekt odwodnienia wykopów i inne niezbędne dokumenty i opracowania. 

– Wytyczyć oraz w sposób trwały i widoczny oznakować w terenie lokalizację projektowanych 
obiektów. 

– Oznaczyć w terenie punkty osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczyć przed zniszczeniem w czasie 
budowy. 

– Zaktualizować lokalizację uzbrojenia podziemnego na planach sytuacyjnych. 
– Pas planowanych robót skontrolować sprzętem do wykrywania uzbrojenia podziemnego 
– Wykonać przekopy na trasach projektowanych przewodów, i w razie rozbieżności z projektem 

(kolizji) zlecić korektę projektowanych rozwiązań. 
– Dokonać pomiarów głębokości posadowienia istniejących kanałów, przewidzianych do 

przełączenia do nowej sieci. 
– Teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakować. 
– Wszelkie prace związane z wykonywaniem projektowanych obiektów prowadzić zgodnie z 

warunkami podanymi w projekcie i w uzgodnieniach, specyfikacjach technicznych oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

– Budowa projektowanych sieci wymaga zajęcia części lub całej jezdni. W związku z tym konieczna 
jest taka organizacja robót, która całodobowo zapewni dojście i dojazd do posesji.  

– Zabezpieczyć istniejące uzbrojenie – zgodnie ze specyfikacją ST-00.01. 
 
Na terenie posesji prywatnych należy zwrócić uwagę, aby zakres uszkodzeń mienia był jak 
najmniejszy. Teren bezwzględnie należy przywrócić o stanu pierwotnego. Aby uniknąć nieporozumień 
i nieuzasadnionych roszczeń Wykonawca na swój koszt dokona dokumentacji fotograficznej miejsca 
przed rozpoczęciem robót ziemnych i montażowych (budynki i istniejący stan zagospodarowania 
posesji w rejonie prowadzenia robót). W miejscu projektowanej przepompowni ścieków należy dokonać 
demontażu istniejącej nawierzchni (kostka betonowa lub granitowa, darń, system nawadniania) i złożyć 
w miejscu wskazanym przez właściciela posesji do ponownego zabudowania. Zakłada się odtworzenie 
nawierzchni materiałem z odzysku. 

5.2. Przewody wod – kan  
 Roboty montażowe wykonywać zgodnie z : 
– instrukcją i warunkami technicznymi producentów zastosowanych rur 
– instrukcją i warunkami technicznymi producentów zastosowanej armatury 
– normą PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne: Wymagania i badania. 
– normą PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
– normą PN-EN-1074 Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 
– Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych –oprac. COBRTI INSTAL 

 Zalecenia dotyczące warunków technicznych wykonania : 
– Posadowienie rurociągów – wg zaleceń projektu i ST. Szczególną uwagę zwrócić na podbicie 

pachwin piaskiem. 
– Włączenia przyłaczy wykonać przy użyciu nawiertek z zasuwą odcinającą. 
– W miejscach oznaczonych na mapie i profilach przyłacza układać w rurach ochronnych, 

wykonanych zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie i ST. 
– Nad rurociągami (30 cm) ułożyć taśmy ostrzegawczo – lokalizacyjną (z wkładką metalową) 

szerokości ~DN (dla realizowanych w sposób wykopowy),dla robót realizowanych w sposób 
bezwykopowy – użyć przewodu sygnalizacyjnego układanego wraz z rurociągiem bezwykopowo. 

– Elementy betonowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 
– Lokalizację zasuw oznaczyć tablicami 
– Dla odcinków rurociągów wykonywanych metodą bezwykopową Wykonawca robót winien dobrać 

metodę wykonania (gruntu przewiert sterowany w osłonie bentonitowej lub inna metoda, 
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru). Dobór metody bezwykopowej przez Wykonawcę 
winien się opierać na badaniach geologicznych terenu – trasy projektowanego przecisku, które 
powinien wykonać i przekazać Inspektorowi Nadzoru oraz winien uwzględniać warunki terenowo-
wodne, stwierdzone przez Niego podczas realizacji robót w tym rejonie. Zamawiający nie będzie 
ponosił dodatkowych kosztów za nieodpowiedni dobór metody bezwykopowej przez Wykonawcę, 
uniemożliwiającej kontynuację robót przy napotkanych naturalnych przeszkodach takich jak głazy, 
skupiska otoczaków, konary lub występowanie kurzawki. 

– Dla odcinków sieci i przyłączy wodociągowych - przystępując do montażu przewodów  
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wodociągowych należy powiadomić administratora sieci o rozpoczęciu robót. Po przygotowaniu 
wykopu i podłoża oraz odcięciu dopływu wody należy przystąpić do robót. Głębokość 
posadowienie wodociągu wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną (1,5 m p.p.t). Rury i 
kształtki wodociągowe w zależności od rodzaju materiału łączyć za pomocą zgrzewania 
doczołowego, połączeń kołnierzowych oraz zaciskowych. 

– Zasuwy posadowić na blokach betonowych i zaopatrzyć w skrzynki uliczne. Powierzchnie terenu 
wokół skrzynki utwardzić betonem lub wybrukować. Przedłużacze do zasuw zabezpieczyć przed 
możliwością spadnięcia z trzpienia zasuwy zawleczkami. Stosować obudowy regulowane. 
Zasuwy oznaczyć tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki montować na 
obiektach trwałych lub na słupkach wykonanych z rury stalowej ocynkowanej Ø40 dł. 2,5m 
osadzonej 0,5m w bloku fundamentowym z betonu C12/15 o wymiarach 50x50x50cm. 

– Docieplenie rurociągów - w przypadku niedostatecznego zagłębienia rurociągu tłocznego w 
gruncie tj. powyżej głębokości  określonej zgodnie z PN-81/B-10725 "Wodociągi. Przewody ze-
wnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze" - minimalne przykrycie przewodów winno być 
równe głębokości przemarzania powiększonej o 0,40 m. Zgodnie z PN-81/B-0302 teren objęty 
opracowaniem znajduje się w strefie przemarzania do głębokości 1,0 m. Stąd minimalna 
głębokość układania przewodów wyniesie średnio 1,00 + 0,40 = 1,40 m. Przewiduje się 
docieplenie rurociągu tłocznego. Docieplenie należy wykonać 15 cm warstwą wełny mineralnej 
lub profilami styropianowymi gr. 20 cm. Końcówki rury ochronnej zabezpieczyć manszetą 
uszczelniającą typu „N”. 

5.2.1. Roboty montażowe 
Przewody z PVC i PE można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30° C. Układanie 

i łączenie rur z PCV i PE w temperaturach niższych od 0°C jest możliwe, lecz nie zalecane. W 
przypadku konieczności zgrzewania rur PE w niskich temperaturach należy okryć stanowisko do 
zgrzewania namiotem. W tych temperaturach bardzo trudne jest zachowanie wszystkich wymagań 
związanych z prawidłowym wykonaniem robot związanych z układaniem przewodu. Przewody 
wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10725. Do układania przewodu 
w wykopie otwartym można przystąpić po przygotowaniu wykopu i podłoża i częściowym odbiorze 
technicznym wykopu oraz podłoża na odcinku co najmniej 30 m. Technologia budowy przewodu musi 
gwarantować utrzymanie trasy i zagłębienia przewodu. Materiały użyte do budowy przewodów 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową i sprawdzone przed montażem pod tym kątem. Rury 
do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z 
ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Do wykopu rury 
należy opuszczać ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do 
wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na 
całej swej długości, na co najmniej 3/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami 
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. 
Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno 
podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenie do czasu wykonania uszczelnienia 
złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury w osi i spadek za pomocą ław celowniczych, 
ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +/- 15 cm. Po 
zakończeniu prac montażowych w danym dniu, należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zaślepienie otworu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu 
szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił 
spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
 
Łączenie kielichowych rur PCV  oraz łączenie rur PE 
• usunąć zaślepkę zabezpieczająca z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury. 
• nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poślizgowym. 
• łączone elementy ułożyć współosiowo 
• włożyć koniec bosy do kielicha. 
• wcisnąć koniec bosy do kielicha aŜ do osiągnięcia oznaczenia. 
• dla mieszanych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic można użyć stalowego 
pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem lub użyć specjalnego 
oprzyrządowania 
• nigdy nie wolno używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako 
punktu oparcia dla podnośnika śrubowego. 
Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują procedury 
podane przez ich producentów. 
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Zgrzewanie doczołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych lub 
równych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez 
producenta rur w instrukcji montażu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz 
przestrzegania ww. zasad zwrócić uwagę na: 
- prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 
- zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 
- dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem, 
- temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210-220DC (PE), 
- bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czoł) rur, (niedopuszczalne jest np. 
dotknięcie palcem), 
- wspołosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), 
- utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą 
drewnianego skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem, 
- czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krotki ze względu na dużą 
wrażliwość na utlenienie (PE), 
- siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru, 
- siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym poziomie, 
a w szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z 
tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyśpieszania. 
Inne parametry zgrzewania takie jak: 
- siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 
 
W każdym budynku, do którego zaprojektowano przyłącze należy zamontować węzeł wodomierzowy 
zgodny ze schematem w części graficznej Projektu technicznego. 

5.3. Rury ochronne 
– Rury ochronne wykonywać z rur przeciskowych GRP lub PE100, lokalizacja zgodnie z danymi na 

profilach. Dopuszcza się rury stalowe wg PN-EN 10224 Rury stalowe bez szwu walcowane na 
gorąco ogólnego zastosowania, zabezpieczone antykorozyjnie 

– Grubość ścianki rur przeciskowych ustalić po wyborze producenta rur i obliczeniu wymaganej 
sztywności.  

– Do podparcia rur roboczych w rurach ochronnych stosować płozy z tworzyw sztucznych o 
wymaganym dopuszczalnym obciążeniu 

– Końcówki rur ochronnych uszczelnić manszetami gumowymi o wystarczającej trwałości i 
szczelności. Manszety zaciskać na rurach roboczych i ochronnych za pomocą opasek stalowych 
ślimakowych z materiałów odpornych na korozję 

– Przewierty wykonywać z komór startowych. Wymiary komór dostosować do wymogów 
używanego sprzętu do przecisków (przewiertów) oraz do zagospodarowania terenu. 

 
Zestawienie przykładowych elementów rur ochronnych 

Lp 
[1] Rura robocza [2] Rura ochronna* [3] Płozy [m] [4] Manszety 

dxD [mm] dn [mm] dz [mm] Dz [mm] Dw [mm] Wys. L1 L2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 150żel 170 376 GRP 342 58 1.00 0.15 170x376 

2 200żel 222 427 GRP 391 58 1.00 0.15 222x427 

3 150pvc 160 324 GRP 290 28 0.75 0.15 160x324 

4 200pvc 200 376 GRP 342 28 0.75 0.15 200x376 

5 150kam 255 501 GRP 457 65 1.00 0.15 255x501 

5 200kam 255 501 GRP 457 65 1.00 0.15 255x501 

6 250kam 300 501 GRP 457 65 1.00 0.15 300x501 

8 40 PE 50 110 PE 90 17 0.75 0.15 50x110 

9 100 PE 110 200 PE 164 17 0.75 0.15 110x200 

10 150 PE 160 272 GRP 240 24 1.00 0.15 160x272 

11 200 PE 225 324 GRP 290 26 1.00 0.15 25x324 

* - Dobór wstępny. Uściślić po wyborze producenta i obliczeniu wymaganych sił przecisku. 
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 Wykonanie przejść rurami ochronnymi metodą przewiertu powinno odpowiadać następującym 
warunkom:  
 Rozpoczęcie robót powinno być poprzedzone kompletnym przygotowaniem organizacyjnym, 

materiałowym i sprzętowym, komora montażowa wraz z obudową, odwodnieniem, ścianą 
oporową i niezbędnymi prowadnicami powinna być przygotowana przed wykonaniem przewiertu 
lub przeciąganiem rur przewodowych, usytuowanie przejścia powinno ściśle odpowiadać 
projektowi technicznemu. 

 Roboty polegają na przygotowaniu stanowiska roboczego, sprawdzeniu parametrów komory 
montażowej oraz odbiorczej, montażu toru, opuszczeniu i montażu wiertnicy na dnie wykopu, 
ustawieniu hydraulicznego agregatu napędowego na powierzchni terenu, połączeniu przewodów, 
opuszczeniu i montażu rury przeciskowej, wierceniu z ręcznym usuwaniem urobku na zewnątrz 
dołu montażowego, demontażu urządzeń po dokonaniu przewiertu. Roboty powinny być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi 
Normami. 

 Rury przewiertowe i ochronne należy zastosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji 
Projektowej. 

 Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej wykonać za pomocą płóz ślizgowych. Przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca winien uzgodnić z Inspektorem Nadzoru technologię 
przeciągania rur przewodowych w rurach ochronnych. Ilość, wielkość i klasa podpór ślizgowych 
winna wynikać z parametrów rur (średnic zewnętrznych rur przewodowych, średnic wewnętrznych 
rur ochronnych) oraz przewidywanych obciążeń. System uszczelnienia końcówek rur ochronnych 
lub przewiertowych winien być kompatybilny z systemem płóz ślizgowych, zaproponowanym 
przez Wykonawcę. 

 Przeciąganie rur przewodowych (bez kosztów zakupu i montażu tych rur) i uszczelnienie 
końcówek rur ochronnych lub przewiertowych oraz koszty wykonania i odwodnienia komór 
przewiertowych winny być wliczone w cenę jednostkową przewiertu lub montażu rury osłonowej. 

 
W przypadku układania rury ochronnej w wykopie otwartym należy dobrać rurę ochronną z PVC 
SNmin.8 (rura kanalizacyjna) odpowiedniej średnicy. 
 

5.4. Zabudowa hydrantów.  
Węzeł hydrantowy - Węzeł hydrantowy składa się z; zasuwy odcinającej, kolana stopowego 

oraz hydrantu. Wszędzie należy stosować hydranty nadziemne zgodnie z PN-B-02863. Odległość 
zasuwy od hydrantu minimum 1,0 m – długość odcinka dobrać na budowie. 
 

5.5. Próby szczelności 

5.5.1. Próba szczelności przewodów ciśnieniowych 

 Celem sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów ciśnieniowych, należy 
przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności wykonywać należy dla kolejnych odbieranych 
odcinków przewodu. Należy wykonać wodną próbę szczelności. Odcinki poddawane próbie 
szczelności mogą mieć długość ca 200 m. Wszystkie złącza powinny być odkryte, w pełni widoczne i 
dostępne. Odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed 
przesunięciami. Wszystkie badane połączenia winny być sprawdzone wizualnie. Przewód nie może 
być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 
napełnienie przewodu odbywać się winno powoli od najniższego punktu, temperatura wody 
wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C.  
Szczelność odcinka powinna być sprawdzona na 1.5÷2 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1.0 MPa, 
zgodnie z normą PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania i instrukcją 
producenta rur ciśnieniowych. Przez 30 min ciśnienie nie może spaść poniżej ciśnienia próbnego 
 
Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu, jednakże na 
żądanie Inwestora lub Użytkownika, próbę szczelności należy przeprowadzać również dla całego 
przewodu. 
Niezależnie od wymagań określonych w normie, przed przystąpieniem do przeprowadzania próby 
szczelności, należy zachować następujące warunki: 
 związane z próba powinny być ściśle określone w projekcie, 
 być zgodne z obowiązującymi normami, 
 złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 
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 długości powinien być zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami, 
 złącza, odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
 być wykonany zgodnie z Dokumentacją Projektową 
 odcinek poddany próbie może mieć długość do 200 m , 
 próba może sie odbyć najwcześniej po 48 godzinach po wykonaniu obsypki. 
Przebieg próby ciśnieniowej. 
1. Należy przepłukać i odpowietrzyć rurociąg, następnie obniżyć ciśnienie do poziomu ciśnienia 

atmosferycznego i przez co najmniej 60 min pozwolić na relaksacje naprężeń w rurociągu, aby 
uniknąć wstępnych naprężeń pochodzących od ciśnienia wewnętrznego oraz zabezpieczyć 
rurociąg przed wtórnym zapowietrzeniem. 

2. Po upływie okresu relaksacji należy szybko (nie dłużej niż 10 minut) i w sposób ciągły podnieść 
ciśnienie do poziomu ciśnienia próbnego (ciśnienie próbne PN10). Utrzymywać ciśnienie próbne 
przez 30 minut przez dopompowywanie wody w sposób ciągły. Podczas tego etapu należy 
przeprowadzić wzrokową inspekcję rurociągu, aby zidentyfikować ewentualne nieszczelności. 

3. Następnie przez okres 1 godziny nie pompować wody pozwalając badanemu odcinkowi na 
rozciąganie się na skutek lepkospreżystego pełzania zachodzącego pod wpływem stałego 
ciśnienie wewnątrz przewodu. 

4. Na koniec fazy wstępnej zmierzyć poziom ciśnienie w rurociągu. 
5. Następnie gwałtownie obniżyć ciśnienie w rurociągu o 15% ciśnienie próbnego poprzez 

upuszczenie wody w celu odpowietrzenia rurociągu. Sprawdzić ubytek wody z wyliczonym 
dopuszczalnym ubytkiem. 

6. Następnie jest etap zasadniczej próby szczelności, w której należy przez okres 30 min. obserwować 
i rejestrować wzrost ciśnienie wewnątrz przewodu pod wpływem kurczenia sie badanego 
przewodu. Linia zmian ciśnienia powinna być wzrostowa. Jeżeli Bedzie występować spadek 
krzywej zmian ciśnienia, to będzie oznaka nieszczelności badanego odcinka 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 
 przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 

może być niższa niż 1°C, 
 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin 

w celu ustabilizowania, 
 po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdzać jego poziom, 
 po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla 

wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie 
należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 
24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

 cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników 
prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc 
łączenia odcinków. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Po 
zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien 
być opróżniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora 
Nadzoru i Użytkownika. 
Sieć wodociągową należy poddać płukaniu i dezynfekcji. 

5.5.2. Płukanie i dezynfekcja 
• ilość wody płuczącej winna odpowiadać 10 krotnej objętości odcinka. 
• prędkość przepływu wody płuczącej 1,0 m/s 
• źródło wody - istniejący wodociąg 
• miejsce zrzutu - istniejące rowy melioracyjne i zbiorniki wody 
• dezynfekcję przewodów przeprowadzić przy użyciu wody chlorowanej uzyskanej na bazie podchlorynu 

sodu z przewoźnego chloratora 
• dawka chloru - 25 g Cl 2/m3 
• czas dezynfekcji - 24 godz 
• po spuszczeniu wody chlorowanej i ponownym przepłukaniu przewodu, należy pobrać próbki wody do 

badań bakteriologicznych 
• włączenie przewodu do eksploatacji nastąpić może po uzyskaniu pozytywnych wyników badań bakteriologicznych, 

jednak nie później niż w ciągu 10 dni od zakończenia dezynfekcji 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
 Ogólne zasady kontroli jakości materiałów podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 
Badanie jakości materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech 
materiałów z wymogami dokumentacji projektowej, norm i warunków technicznych. Wykonawca 
powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych 
materiałów i dopuszczające przedmiotowe materiały do stosowania. 

6.2. Kontrola jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 
Kontrola wykonywania robót renowacyjnych powinna być prowadzona w czasie wszystkich faz robót 
 i dotyczyć zgodności z dokumentacją projektową, normami i wytycznymi.  
 W szczególności należy przeprowadzić kontrolę następujących elementów: 
– zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją, normami i wytycznymi oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru 
– spadki przewodów, prawidłowość ułożenia 
– lokalizacja uzbrojenia , studzienek i pompowni 
– jakość wykonanych połączeń 
– szczelność przewodów 
– rzędne posadowienia studzienek i pokryw włazów 
– czystości wewnętrznych ścianek przewodów 
– zabezpieczenie przed korozją 
 Wyniki kontroli są pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, daną fazę robót należy uznać za 
niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponownie badania. 

6.3. Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami 
 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST i dokumentacji 
projektowej zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady kontroli obmiaru robót podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne.  

7.2. Zasady obmiaru robót 
Montaż rur i kształtek – ilość robót będzie mierzona w rzucie poziomym wbudowanych rur i 

kształtek. Obmiarowa długość zmontowanych rur i kształtek winna być mniejsza od długości 
wybudowanej sieci o długości zabudowy armatury na rurociągach. Obmiar wykonanych robót 
montażowych kanalizacji winien nastąpić w m, na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej długości 
zmontowanych rur i kształtek. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. Odbiory przeprowadzać 
zgodnie z : 
A. Kanalizacja sanitarna : 

– normą PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne: Wymagania i badania i 
instrukcją producenta rur ciśnieniowych 

– PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
– Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych. Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL 
– Instrukcjami dostawców materiałów i urządzeń 

 Odbiór poszczególnych elementów robót powinien być dokonany w odpowiednim terminie, 
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Dokumentacja odbioru częściowego (dla celów przejściowych rozliczeń) powinna zawierać: 
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a) szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót z naniesionymi rzędnymi osi kanałów 
ciśnieniowych i niezbędnymi zestawieniami pomierzonych wielkości przez uprawnionego geodetę, 
w układzie i formacie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru 

b) powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc charakterystycznych 
wraz z naniesionymi wynikami pomiarów wymiarów liniowych i uzyskanych spadków, 
wynikających ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej 

c) analizę wyników badań wraz z wnioskami, w szczególności badań szczelności kanałów i badań 
stopnia zagęszczenia podbudowy i wytrzymałości nawierzchni 

d) deklarację zgodności wbudowanych (w ramach konkretnego rozliczenia na rozliczanym odcinku 
robót) – materiałów i urządzeń z wymogami kontraktu, wystawioną przez Wykonawcę lub 
producenta i atesty higieniczne dopuszczające do kontaktu z wodą pitną 

e) protokoły z prób ruchowych urządzeń na sucho 

W przypadku, gdy wykonany zakres robót pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będzie gotowy do odbioru częściowego, Inspektor wstrzyma płatność za wykonane roboty do 
czasu następnego przejściowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez Wykonawcę 
wymaganej dokumentacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne zasady płatności ujęto w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogólne. Płatność nastąpi 
po stwierdzeniu zgodności robót z niniejszą ST i Dokumentacją Projektową oraz po dokonaniu odbioru 
częściowego robót przez Inspektora Nadzoru. 

Cena jednostkowa danej pozycji scalonej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach 
technicznych i dokumentacji projektowej. 
 W przypadku, gdy w opisie jakiejkolwiek pozycji scalonej mowa jest o montażu, wbudowaniu, 
ułożeniu itp. urządzeń, wyrobów lub materiałów, należy traktować, że w ramach takiego opisu 
Wykonawca winien przewidzieć zakup i dostawę tych urządzeń, wyrobów lub materiałów loco plac 
budowy. Nie dotyczy to tych pozycji, z których treści jednoznacznie wynika sposób pozyskania tych 
urządzeń, wyrobów lub materiałów (np. z odzysku, z odkładu lub z tymczasowego składowiska). 
 W przypadku, gdy w niżej wymienionym opisie zawartości ceny jednostkowej danej pozycji 
scalonej nie ujęto elementu robót, który to element został ujęty w opisie pozycji rozliczeniowej 
Formularza Wycenionego Przedmiaru Robót lub w opisie przedmiotu zamówienia (ST lub 
dokumentacji projektowej), należy uważać, że ten element robót jest zawarty w cenie jednostkowej 
przedmiotowej pozycji robót. 

Koszty wykonania robót w niniejszej specyfikacji technicznej, należy ująć w cenach 
jednostkowych scalonych pozycji wycenionego przedmiaru robót, w których te roboty występują.  

9.1. Wykonanie rurociągów ciśnieniowych z PVC i/lub PEHD 
 Cena jednostkowa wykonania rurociągów ciśnieniowych z rur i kształtek PVC i/lub PEHD, 
rozliczana w [m], będzie obejmować w szczególności : 
A. Roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopów, zagęszczeniem i odwodnieniem – jeżeli jest 

konieczne oraz wykonanie podłoża – zakres wg ST-01 
B. Roboty rozbiórkowe, w tym demontaż sieci kolidującej – wg ST-01 
C. Montaż rur i kształtek w wykopie : 

a) transport niezbędnych materiałów w rejon ich zabudowy, 
b) ułożenie rur i kształtek w dnie wykopu,  
c) połączenie rur i kształtek ciśnieniowych (w przypadku rur z PVC-U łączenie poprzez złacza 

kielichowe z uszczelką; w przypadku rur PEHD – metodą zgrzewania czołowego lub połączeń 
złączkami elektrooporowymi), 

d) wykonanie bloków oporowych, 
e) ułożenie taśmy lokalizacyjno - wykrywczej szerokości 20 cm z zatopioną wkładką metalową, 

na warstwie obsypki (30cm od góry rury) na całej długości rury, montowanej w wykopie 
otwartym, 

f) wykonanie dokumentacji zgrzewów i ich lokalizacji  
g) wykonanie próby szczelności badanego odcinka, 
h) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót.  

D. Montaż rur i kształtek metodą bezwykopową : 
a) wykonanie badań geologicznych na trasie przewiertu, 
b) budowę komór przewiertowych(startowej i odbiorczej), jeśli wymaga tego specyfika przewiertu  
c) ustawienie i zakotwienie wiertnicy, 
d) transport niezbędnych materiałów w rejon ich zabudowy, 
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e) wykonanie przewiertu głowicą pilotową z ciągłym podawaniem płuczki bentonitowej, 
f) przeciągnięcie rury przewodowej w osłonie bentonitowej, 
g) wykonanie dokumentacji technicznej przewiertu,  
h) demontaż wiertnicy i likwidacja komór przewiertowych, 
i) wykonanie próby szczelności, 
j) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót. 

E. Ułożenie rur ochronnych w wykopie z przeciągnięciem rur przewodowych : 
a) transport niezbędnych materiałów w rejon ich zabudowy, 
b) zabezpieczenie obiektu, pod którym jest montowana rura osłonowa poprzez budowę 

konstrukcji wsparcia i/lub podwieszenia, 
c) montaż na dnie wykopu rury osłonowej (z pracami spawalniczymi – dla rur stalowych), 
d) montaż płóz ślizgowych, przeciągnięcie rur przewodowych w rurach ochronnych, montaż 

uszczelnień końcówek rur ochronnych, 
e) wykonanie próby szczelności, 
f) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót. 

F. Ułożenie rur ochronnych bezwykopowo z przeciągnięciem rur przewodowych : 
a) wykonanie badań geologicznych i wykopów kontrolnych istniejącego uzbrojenia na trasie 

przewiertu, 
b) budowę komór przewiertowych(startowej i odbiorczej) – wraz z niezbędnym zakresem robót 

ziemnych, 
c) ustawienie i zakotwienie wiertnicy, 
d) transport niezbędnych materiałów w rejon ich zabudowy, 
e) wykonanie przewiertu (przecisku) 
f) montaż płóz ślizgowych, przeciągnięcie rur przewodowych, montaż uszczelnień końcówek rur 

przewiertowych (koszt rury przewodowej należy ująć w kosztach jej montażu), 
g) wykonanie dokumentacji technicznej przewiertu, w tym inwentaryzacji geodezyjnej 

wykonanych robót, 
h) demontaż wiertnicy i likwidacja komór przewiertowych, 
i) wykonanie próby szczelności, 
j) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
a) PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
b) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
c) PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
d) PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne 
e) PN-B-09700:1986 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych  
f) PN-EN 1092-1:2007 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, 

łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 1: Kołnierze stalowe 
g) PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i 

osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne 
h) PN-EN 558:2008 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej i 

kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy 
i) PN-H-97080-06:1984 - Ochrona czasowa. Warunki środowiskowe ekspozycji  
j) PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
k) PN-EN 1401-1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji, 
wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

l) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych 

m) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL 

n) Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe 

 


