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1.  WSTĘP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych
z wykonaniem przyłącza wodociągowego do budynku Oddziału XIX.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna (ST) stanowi  obowiązującą  podstawę  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem sieci i przyłącza
wodociągowego. 
• wykopy na odkład koparkami podsiębiernymi,
• wykopy ręczne,
• wykopy koparkami podsiębiernymi z wywózką ziemi,
• szalowanie wykopów,
• armatura
• odtworzenie nawierzchni
• rury wodociągowe ciśnieniowe z PEHD SDR11; na ciśnienie 1,0 MPa, o średnicy 110 mm, 40 mm i 90 mm,
• studzienka rewizyjna wodociągowa o średnicy 1 200 mm.

1.4.  Określenia podstawowe Definicje i określenia według

„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych" zeszyt 3 wydanie COBRTIINSTAL -09.2001r.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Podstawą rozpoczęcia prac jest projekt oraz zgłoszenie do właściwego terenowo organu władzy budowlanej. Dokumentacja
techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie
wykonawczym, w szczególności pod kątem moŜliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane
przez  wykonawcę,  powinny  być  obustronnie  uzgodnione  w  terminie  zapewniającym  nieprzerwany  tok  wykonawstwa.
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być kaŜdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy,  a w przypadku uznanych przez niego za konieczne równieŜ  potwierdzone przez autora
projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości
funkcjonalnych i uŜytkowych sieci, a jeŜeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały, urządzenia i elementy sieci  muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą "Prawo budowlane" – Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Art. 10.
Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u wytwórcy. KaŜdy materiał musi posiadać
atest wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 

2.2. Przewody zewnętrzne

2.2.1. Do  wykonania  przyłącza  wodociągowego  wykorzystano:  rury  PEHD SDR11;  na  ciśnienie  1,0  MPa,  o  średnicy
110 mm, 40 mm i 90 mm.

2.3. Studzienka wodociągowa rewizyjna

2.3.1.  Komorę  roboczą studzienki   naleŜy  wykonać  z  kręgów Ŝelbetowych  o  średnicy  1  200  cm przykrytych  płytą
nastudzienną i włazem Ŝeliwnym oraz zaizolowaną przeciwwilgociowo obustronnie. 

2.3.2. Roboty ziemne

Dla poszczególnych elementów robót uŜyto następujących materiałów:
• bale iglaste obrzynane nasycone grubości 50-64 mm klasy III według BN- 75/9222-02 i PN-75/D-96000
• drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
• słupki drewniane iglaste o średnicy 70 mm według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
• słupki drewniane iglaste o średnicy 120 mm według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
• piasek na podsypkę i obsypkę według PN-B-11113:1996
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2.3.3.  Materiały do robót towarzyszących drogowych 
Do wykonania nawierzchni moŜna uŜyć materiałów pochodzących z rozbiórki (kostka chodnikowa). Elementy uszkodzone
naleŜy wymienić.

2.4. Armatura

Do wykonania przyłącza stosować kształtki o minimalnym ciśnieniu nominalnym 1 Mpa.
Na trasie przewidziano miekkouszczelniające zasuwy kołnierzowe klinowe o średnicy 40 mm, 50 mm i 100 mm. Zasuwy
wyposaŜyć w teleskopowe obudowy i teleskopowe skrzynki uliczną.
W budynku zestaw wodomierzowy: wodomierz o średnicy 20 mm. Przed i za odcinkiem pomiarowym powinny znajdować
się odcinające zawory kulowe dn 20 mm. Za zestawem wodomierzowym naleŜy zamontować zawór antyskaŜeniowy typ EA-
251 dn 40 o średnicy 20 mm. W budynku Oddziału XIX zamontować zawór antyskaŜeniowy typu EAT26 o średnicy 80 mm.
W studzience rewizyjnej zamontować wodomierz studzienny o średnicy 100 mm.

2.5. Składowanie materiałów

2.5.1. Rury  

Rury naleŜy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa. Rury składować na równym podłoŜu, na podkładach
drewnianych o szerokości min. 10 cm i w odstępach od 1 do 2 m. Wysokość składowania 1 m. Rury o róŜnych średnicach
składować oddzielnie. Końce rur zabezpieczać deklami.

2.5.2. Kr ęgi

Kręgi  moŜna składować  na powierzchni  nieutwardzonej  pod warunkiem,  Ŝe nacisk kręgów przekazywany na grunt  nie
przekracza  0,5  MPa.  Przy  składowaniu  elementów  na  sobie  wysokość  składowania  nie  powinna  przekraczać  1,8  m.
Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

2.5.3. Kruszywo

Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczający
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.  SPRZĘT

Sprzęt do wykonania robót.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót przewidzianych w projekcie powinien wykazać się moŜliwością korzystania
z następującego sprzętu:

• niwelatory,
• dalmierze,
• tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki,
• koparka podsiębierna
• ciągnik kołowy
• samochód skrzyniowy
• spręŜarka spalinowa
• spycharka gąsienicowa
• zagęszczarka wibracyjna, spalinowa 100 m3/h
• wciągarka ręczna 3-5 t
• Ŝuraw samochodowy do 4 t
• betoniarka wolnospadowa elektryczna
• drobny sprzęt montaŜowy

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych  robót.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. 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.

4. TRANSPORT

Materiały na budowę powinny być przewoŜone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz zasadami BHP. Rodzaj
oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji
projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materiały naleŜy przewozić środkami krytymi, zabezpieczającymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami
atmosferycznymi. Opakowania muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się.

Przewiduje się transport zdjętego humusu na składowisko przyobiektowe w celu jego późniejszego wykorzystania.
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Grunty z wykopów naleŜy przewozić w sposób uniemoŜliwiający wysypywanie się przewoźnego materiału na drogę
lub  nanoszenie  gruntu  na  kołach  samochodów  na  drogi dojazdowe.  W  wypadku  wystąpienia  zanieczyszczania  dróg
dojazdowych przewoŜonym materiałem Wykonawca podejmie środki w celu uprzątnięcia materiału oraz uniemoŜliwienia
dalszego zanieczyszczania  dróg lub poniesie  koszty tych czynności  wykonanych  przez odpowiednie słuŜby lub innych
Wykonawców.

4.1. Środki transportu

Przy realizacji inwestycji naleŜy zastosować następujące środki transportu:
-   samochód samowyładowczy do 5 t
-   samochód skrzyniowy do 5 t
-   środek transportu do mieszanki betonu.

4.2. Transport rur

Rury mogą  być  przewoŜone dowolnymi  środkami  transportu  w sposób  zabezpieczający je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Transport powinien być  wykonywany pojazdami o odpowiedniej  długości, tak, aby wolne końce wystające poza
skrzynie ładunkową nie były dłuŜsze niŜ 1 m. Rury o długości 12 m powinny być przewoŜone pojazdami przystosowanymi
do przewozu długich elementów, względnie w specjalnych pojemnikach. Rury przewozić w pozycji poziomej, zabezpieczone
przed przesuwaniem i  przetaczaniem podczas jazdy. Zabezpieczenia przed przesuwaniem się  dolnej warstwy rur, moŜna
dokonać  za  pomocą  kołków  i  klinów  drewnianych.  Przy  wielowarstwowym  układaniu  rur  górna  warstwa  nie  moŜe
przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. NaleŜy zwrócić uwagę aby rury nie
stykały się z ostrymi przedmiotami i nie zostały w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Podczas prac przeładunkowych
rur nie naleŜy rzucać. Kształtki w opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne naleŜy przewozić krytymi środkami
transport. Na materiałach z polichlorku nie wolno przewozić innych materiałów. W lecie transport materiałów powinien być
tak wykonany, aby zapobiec naświetlaniu i nagrzewaniu rur i łączników.

4.3. Transport kręgów

Transport  kręgów powinien  odbywać  się  w  pozycji  wbudowania  lub  prostopadle  do pozycji  wbudowania.  Dla
zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem  przewoŜonych  elementów,  naleŜy  je  usztywnić  przez  zastosowanie  przekładek,
rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich elementów uniemoŜliwiających przesuwanie podczas jazdy.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów wykonywać za pomocą  minimum 3 lin rozmieszczonych równomiernie po obwodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport wpustów Ŝeliwnych i włazów
Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem.

4.5.  Transport kruszyw

Kruszywa  mogą  być  przewoŜone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
zanieczyszczeniem, rozsypaniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6.  Transport cementu i jego przechowywanie

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną
w wymaganiach technologicznych. Transport cementu i przechowywanie zgodnie z BN-88/6731 -08.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Podczas robót przestrzegać  przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich
będą wykonywane Roboty związane z budową sieci kanalizacyjnych.

5.2.  Roboty przygotowawcze

Na  7  dni  przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego  powiadomienia  o  terminie
rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich uŜytkowników urządzeń podziemnych istniejących na tym terenie.

Przed przystąpieniem do robót naleŜy w terenie wytyczyć geodezyjnie i trwale oznaczyć trasę projektowanych sieci
i przyłączy. Oznaczenie wykonać za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
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5.3.  Roboty ziemne

Wykopy wykonywać za pomocą koparki podsiębiernej o poj. łyŜki 0,6 m3 oraz ręcznie. Urobek odkładać na pobocze
wykopów. Część wydobytego gruntu z wykopu powinna być wywieziona przez Wykonawcę. Projektuje się wykopy otwarte
o ścianach pionowych, umocnionych za pomocą płyt wykopowych lub przy zastosowaniu szalunku tradycyjnego z wyprasek
w układzie poziomym. Zastosowany szalunek musi umoŜliwiać jego sukcesywne podnoszenie lub demontaŜ od dołu w miarę
wykonywania zasypki. Deskowanie ścian wykopu naleŜy prowadzić w miarę jego pogłębiania.

Dno wykopów powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Szerokość wykopu powinna
zapewnić wolną przestrzeń co najmniej 30 cm po obu stronach przewodu. PodłoŜe wykonać z podsypki z piasku o grubości
15 cm. Podsypka i obsypka rur z piasku grubego i średniego, dobrze uziarnionego. Rury naleŜy układać tak, Ŝeby podparcie
ich było jednolite. Materiał podsypki nie moŜe zawierać cząstek o wymiarach powyŜej 20 mm oraz ostrych kamieni lub
innego materiału  łamanego.  Po ułoŜeniu  rur  naleŜy wykonać  obsypkę  z  piasku  do wysokości  co  najmniej  30 cm nad
powierzchnią rury. Wielkość cząstek poniŜej 60 mm, bez ostrych kamieni. Następnie wykonać zasypkę. Do zasypki wykopu
wykorzystać  grunt rodzimy,  jeśli  maksymalna wielkość  cząstek nie przekracza 60 mm. Zagęszczanie obsypki  i  zasypki
powinno odbywać  się  warstwami  o grubości  10 -  30 cm, równomiernie po obu stronach rury ubijakami  spalinowymi.
Wymagany stopień  zagęszczenia  warstw gruntu  pod  drogami  wynosi  95% ZPPr. Podczas  prac  wykonawczych  naleŜy
zwrócić  uwagę  na  zabezpieczenie  rur  przed  przemieszczeniem  podczas  wypełniania  i  zagęszczania  wykopu.  CięŜkie
urządzenia dopiero po przykryciu rury na wysokość 1,0 m.

Wykopy i  ich  zabezpieczenie wykonać  zgodnie z BN-83/8836-02 "Roboty ziemne.  Wykopy otwarte  pod przewody
wodociągowe i kanalizacyjne." Wykopy chronić przed zalewaniem wodą. Roboty prowadzić w wykopach suchych. Roboty
obejmują wykonanie:
a/  odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej:
• punktów osi trasy,
• reperów roboczych,
b/ uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami,
c/ wyznaczenia dodatkowych punktów osi w rejonie obiektów i załoŜenie reperów roboczych przy tych obiektach,

Humus naleŜy zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 20 cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest
grubsza niŜ powyŜej załoŜona, naleŜy ją zdjąć na pełną głębokość zalegania. Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych
pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, zagęszczaniem, najeŜdŜaniem przez pojazdy.
Nie naleŜy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną
lub innym gruntem nieorganicznym.

Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania Robót
ziemnych.  Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  przewidywany  sposób  odwodnienia  wykopów  oraz  sprzęt  do  tego
przewidziany.

5.4.  SkrzyŜowania z uzbrojeniem podziemnym
W  pobliŜu  występowania  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  terenu  roboty  ziemne  wykonywać  ręcznie  ze

szczególną ostroŜnością.
W miejscach skrzyŜowań z istniejącymi kablami energetycznymi, naleŜy te kable zabezpieczyć osłoną rurową z tworzywa
sztucznego, dzieloną  np. "AROT" A 110 PS (lub z rur PE-HD spełniających wymagania ZE) DN 100 mm, o długości
minimum 3,0 m. Zabezpieczenie wykonać zgodnie z PN-76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przed zasypaniem
przez Zakład Energetyczny.

NaleŜy bardzo dokładnie zagęścić  zasypkę  pod krzyŜującym się  uzbrojeniem. Nad odkopanymi odcinkami kabli
energetycznych naleŜy uzupełnić lub ułoŜyć taśmę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.

5.5.  Roboty montaŜowe przyłącza wodociągowego
Przyłącze wodociągowe do budynku projektuje się  za wodomierzem głównym, z wewnętrznej sieci  naleŜącej do

szpitala. Przyłącze wykonać przewodem ciśnieniowym z PEHD SDR11; na ciśnienie 1,0 MPa, o średnicy 110 mm, 90 mm
i 40 mm.

 PowyŜej przyłącza naleŜy umieścić taśmę ostrzegawczo - lokalizacyjną w kolorze niebieskim.

5.6.  Roboty związane
Po zasypaniu przewodów naleŜy teren pozostawić dla brygady drogowej która według projektu drogowego wykona

nawierzchnie. PołoŜenie wysokościowe włazu studzienki naleŜy skorygować zgodnie z projektem drogowym.

5.7.  Roboty budowlane
Roboty budowlane dotyczą wykonania fundamentów pod studzienkę betonową.

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Kontrolę wykonania i badania przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10725:1997 oraz "Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Sieci wodociągowych" 
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6.1.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością

określonymi w przepisach szczegółowych oraz zaakceptowanymi przez Inwestora.
Kontrola wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. NaleŜy sprawdzić:

wytyczenie osi przewodu,
• sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i normami, 
• szerokość wykopu, 
• głębokość wykopu, -odwadnianie wykopu, 
• szalowanie wykopu,
• zabezpieczenie od obciąŜeń ruchu kołowego, odległość od budowli sąsiadującej, 
• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, rodzaj rur i kształtek, 
• rodzaj podłoŜa, 
• składowanie rur i kształtek,
• sprawdzanie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych
z dokładnością do 1 cm,
• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
• badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy  podłoŜa  z  kruszywa  mineralnego
lub betonu,
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową ułoŜenia przewodów i studzienki, sprawdzenie prawidłowości
ułoŜenia i uszczelnienia przewodów, 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

1. odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu  w  dnie  od  ustalonej  w  planie  osi  wykopu  nie  powinno  wynosić
więcej niŜ  +- 5 cm,
2. odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 10 cm,
3. odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać +- 3 cm,
4. odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać +- 5 cm,
5. wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny
z projektem,

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar wykonanych robót sporządza się w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary robót sporządza się zgodnie z następującymi zasadami:

1. długość rurociągu mierzy się wzdłuŜ jego osi,
2. do ogólnej długości rurociągu wlicza się długość armatury łączonej na gwint i łączników,
3. do długości rurociągów nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłuŜek i urządzeń,
4. zwęŜki wlicza się do rurociągów o większych średnicach.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
m      - dla montaŜu rur i prób szczelności z dokładnością do 0,01
szt     - dla armatury i kształtek z dokładnością do 1

m3 - dla wielkości wykopów z dokładnością do 0,01

m2 - dla wykonywanej nawierzchni z dokładnością do 0,01

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór przeprowadzić zgodnie z:
„Warunkami Technicznymi  Wykonania i  Odbioru  Sieci  Wodociągowych" -  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL -
Zeszyt 3.
Odbiór  techniczny robót składa się  z  odbioru  technicznego częściowego dla robót zanikających i  odbioru  technicznego
końcowego po zakończeniu budowy.

Roboty  prowadzić  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Roboty muszą  być
wykonywane  zgodnie  z  wymaganiami  obowiązujących  przepisów  i  wytycznych  producentów.  Niewyszczególnienie
w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Przed  zasypaniem rurociąg  winien  być  zinwentaryzowany  przez  uprawnionego  geodetę  i  naniesiony  na  mapy
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sytuacyjne będące w zasobach.
Odbiór  wykonanych  robót  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  napraw
wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu.

8.1.  Odbiór techniczny częściowy
Badania przy odbiorze częściowym:

• zbadanie zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną,
• zbadanie podłoŜa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,
• zbadanie podłoŜa wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju,
• zbadanie materiału ziemnego uŜytego do podsypki i obsypki przewodu
• zbadanie szczelności przewodu.

Wyniki badań naleŜy wpisać do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją
geodezyjną  oraz  certyfikatami  i  deklaracjami  zgodności  z  normami  i  aprobatami  technicznymi,  a  takŜe  atestami
higienicznymi dotyczącymi rur jest przedłoŜony do odbioru technicznego częściowego. Odbiór częściowy stanowi podstawę
do zasypania odebranego odcinka rurociągu.

Kierownik  budowy  jest  zobowiązany przy  odbiorze technicznym -  częściowym przewodu,  zgłosić  Inwestorowi
do  odbioru  roboty  ulegające  zakryciu,  zapewnić  dokonanie  próby  i  sprawdzenia  przewodu,  zapewnić  geodezyjną
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.

8.2.  Odbiór techniczny końcowy
Badania przy odbiorze końcowym:

• zbadanie zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją powykonawczą,
• zbadanie  zgodności  protokółów odbioru:  próby szczelności,  wyników badań  bakteriologicznych  oraz  wyników
stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
• zbadanie wykonania studzienki wodociągowej rewizyjnej,
• zbadanie szczelności przejść przez przegrody,

Wyniki  badań  naleŜy  wpisać  do  dziennika  budowy,  który  z  protokołami  odbiorów  częściowych,  projektem,
wynikami badań bakteriologicznych, wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną
jest  przedłoŜony podczas  spisywania  protokółu  odbioru  końcowego,  na podstawie  którego  przekazuje  się  Inwestorowi
wykonany przewód przyłącza wodociągowego. Do dziennika wpisać wykonanie odbioru końcowego.

Kierownik budowy jest zobowiązany złoŜyć oświadczenia:
• o wykonaniu rurociągu zgodnie z projektem i WTWiO oraz powołanymi normami i przepisami.
• o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności ustala Inwestor w warunkach przetargu. NaleŜne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty

zgodnie z Dokumentacją  Projektową,  Obmiarem Robót i  oceną  jakości wykonania Robót -  w oparciu o ceny jednostki
obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze Robót.

Cena wykonania robót obejmuje:
• wytyczenie geodezyjne
• zakup wszystkich materiałów z transportem
• wykonanie wykopów, obsypki, zasypki i zagęszczenie poszczególnych warstw,
• zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odsłoniętych urządzeń podziemnych
• wykonanie podłoŜa pod przewody i studzienki kanalizacyjne, ściekowe
• ułoŜenie rurociągów z PE
• dokonanie wszystkich niezbędnych odbiorów branŜowych
• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań,
• wykonanie dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego w niezbędnym zakresie,
• oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robót i jego utrzymanie.
• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne: Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych; Warunki techniczne
wykonania
BN-75/9222-02 Drewno średniowymiarowe kopalniakowe i na stemple budowlane.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-B-10725: 1997    Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania 
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodów wodociągowych 
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa - Wymagania uŜytkowe i badania sprawdzające - Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 1074-2:2002   Armatura wodociągowa - Wymagania uŜytkowe i badania sprawdzające - Część 2: Armatura zaporowa
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PN-80/B-01800  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i  Ŝelbetowe.  Klasyfikacja
i określenie środowisk. 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.
PN-87/H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego)
PN-64/H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe

10.2.  Inne dokumenty.

KB1-38.4/7/-81 Płyty Ŝelbetowe pokrywowe
"Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" - Warszawa 1994 r.
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).
"Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych" Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3
Instrukcje montaŜu opracowane przez producentów materiałów i urządzeń


