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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci wodociągowej w 
miejscowości Starachowice, ul. Harcerska. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacja 
przedsięwzięcia wykonania i odbioru sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociągowej. Zakres 
stosowania dotyczy budowy sieci wodociągowych w gruntach nawodnionych i 
nienawodnionych. 
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 
− wodociąg z rur ciśnieniowych do wody pitnej Ø 110 mm z rur PE100 SDR17 
− montaż hydrantów podziemnych Ø 80 mm  
− montaż armatury odcinającej – zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego  
 
1.4. Określenia podstawowe 

− przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do 
dostarczenia wody odbiorcom 

− wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń 
inżynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w 
wodę 

− sieć wodociągowa zewnętrzna – układ przewodów wodociągowych 
znajdujący się poza budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub 
zakłady produkcyjne 

− przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa – przewód 
wodociągowy doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów 
rozdzielczych 

− przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód wodociągowy 
doprowadzający wodę od przewodu magistralnego do odgałęzień domowych 
i innych punktów czerpalnych 

− odgałęzienie domowe; połączenie domowe – przewód wodociągowy z 
wodomierzem łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu 
zasilanego w wodę 
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− blok oporowy – betonowy – blok wykonany w celu zabezpieczenia 
przewodu przed osiowymi przemieszczeniami 

− woda do spożycia przez ludzi – woda spełniająca wymagania jakościowe 
określone w RMZ z dnia 19.11.2002 w sprawie wymagań dotyczących jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz.U. 203/02 poz. 1718 

− ciśnienie robocze instalacji, prob., (lub poper) – obliczeniowe (projektowe) 
ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które 
dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone 
w żadnym jej punkcie 

− ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia 
statycznego wody w najniższym punkcie instalacji 

− ciśnienie próbne, ppróbc – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy 
którym dokonywane jest badanie jej szczelności 

− ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i 
wytrzymałość 

− elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C 
− temperatura robocza, trob – obliczeniowa (projektowa) temperatura 

pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w 
żadnym jej punkcie 

− średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie 
zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur – 
średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej) 
wyrażonej w milimetrach 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i 
PN-82/M-01600. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót: 
Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefę robót zgodnie z projektem czasowej 
organizacji ruchu.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu, 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
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Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na 
rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 
z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji 
projektowej i w SST będą używane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały 
lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego działania. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska 
on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.6. Ochrona i utrzymanie 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 
ostatecznego. 
 
1.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 
2.0. Ogólne wymagania 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci 
wodociągowej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to 
możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W 
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy 
i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiały 
mające kontakt z woda do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego 
Zakładu Higieny w Warszawie. 
 
2.1. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów 
Rury przewodowe – rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących 
przewodów i zostały uzgodnione w projekcie budowlanym. 
Beton – beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z 
wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250. 
Zaprawa cementowa – zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy 
PN-90/B-14501. 
Kruszywo na podsypkę – pod rurociągi może być wykonane z piasku lub żwiru. 
Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-
06712, PN - B - 11111. 
Armatura odcinająca – należy stosować − zasuwy żeliwne klinowe z miękkim 
doszczelnieniem z obudową wg PN-EN 1074. 
Elementy montażowe – należy stosować − złącza dla rur PE oraz łączniki 
rurowe systemu producenta rur. 
Hydranty – należy stosować hydranty podziemne o średnicy nominalnej 80 mm 
odpowiadające wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04. 
 
2.2. Składowanie materiałów 
Rury przewodowe – należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, 
równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem 
i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. Ponadto rury z 
tworzyw sztucznych (PE) należy składować w taki sposób, aby stykały sie one 
z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych 
podkładach. Wysokość sterty rur PE nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane 
rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania 
słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 
30oC. 
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Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty) 
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w 
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami 
powodującymi korozje. 
Kruszywo – składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej 
wykonywanego odcinka wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, 
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed 
zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
Cement – składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach 
zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. 
Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
 
3. SPRZĘT 
3.0.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 
później zamieniany bez jego zgody. 
 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania 
robót ziemnych i wykończeniowych: 
− piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
− żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
− koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 
− spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 
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− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjna, ubijak 
spalinowy, walec wibracyjny. 
 
3.2. Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni 
następujący sprzęt montażowy: 
− samochód dostawczy do 0,9 t, 
− samochód skrzyniowy do 5 t, 
− samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 
− samochód beczkowóz 4 t, 
− przyczepę dłużycową do 10 t, 
− żurawie samochodowe od 5 do 6 t, 
− wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
− zgrzewarkę do rur PE, 
− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 kVA, 
− pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i 
dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
4. TRANSPORT 
4.0. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu 
poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i 
zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 
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Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, 
mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
 
4.2. Transport armatury przemysłowej 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie 
z obwiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem 
powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
 
4.3. Transport skrzynek ulicznych 
Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. 
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed  przemieszczeniem 
i uszkodzeniem. Skrzynki należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na 
paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu 
mechanicznego do rozładunku. 
 
4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, 
które nie spowodują: 
− segregacji składników, 
− zmiany składu mieszanki, 
− zanieczyszczenia mieszanki, 
− obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający 
prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki. 
 
4.5. Transport kruszywa 
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. 
Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw 
materiałów, w miarę postępu robót. 
 
4.6. Transport cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, 
chroniącymi cement przed wilgocią. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.0. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną 
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obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora 
Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona 
wytyczenia robót i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, 
kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości 
reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich 
rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar 
rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad- i 
podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania 
robót w strefie tych urządzeń. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem 
wodą wypompowywaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny być 
zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 
szczelnie przylegający teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym 
łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na 
bezpieczną odległość. 
 
5.1.1. Prace rozbiórkowe 
Prace rozbiórkowe obejmują usuniecie z pasa wywłaszczenia (montażowego) 
resztek starych budowli, chodników, krawężników, nawierzchni drogowych, 
ogrodzeń i innych, w stosunku do których zostało to przewidziane w 
dokumentacji projektowej lub nakazane przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie 
obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń i odwiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione na wysypisko 
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miejskie. W przypadku składowania tych materiałów poza pasem wywłaszczenia 
Wykonawca powinien uzyskać na to pisemną zgodę właściciela gruntu. Doły 
(wykopy) po usuniętych budowlach lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, 
gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w 
nich wody opadowej. Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią 
elementy użytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) 
Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu 
odpowiedniego objazdu. 
 
5.2. Roboty ziemne 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki 
nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu 
podanym w p. 5.1.1. Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać 
przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące 
uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. Wykopy należy 
wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie 
zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to 
powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie 
odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla 
danego materiału. Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem 
urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inspektora 
Nadzoru. Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej 
położonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie 
obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub 
dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. 
Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. Minimalna szerokość 
wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i 
wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu 
należy prowadzić w miarę jego zagłębiania. Wszystkie napotkane przewody 
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatacje. Wykop powinien 
być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m. Dno wykopu powinno być równe i 
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno 
być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,10 – 0,20 m. Zdjęcie 
pozostawionej warstwy (0,10 – 0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio 
przed wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów. Usuniecie tej warstwy 
Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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5.3. Przygotowanie podłoża 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy 
wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 10 cm, zgodnie z 
dokumentacją projektową. W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z 
pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 10 cm zgodnie z dokumentacją 
projektową. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w 
dokumentacji projektowej. 
 
5.4. Roboty montażowe 
5.4.1. Warunki ogólne 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z 
rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%. Głębokość ułożenia przewodów przy nie 
stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed 
przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu 
przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość 
przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 
1000 mm. I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić w strefie o hz = 1,0 
m, hn = 1,4 m. Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w 
przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania 
w danej strefie. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i 
naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 
 
5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów 
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał sie na 
nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do 
swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie 
piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła 
położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Wykonawca jest 
zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5oC do 
+30oC. 
 
5.4.3. Wytyczne wykonania bloków oporowych 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek 
parcia wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub 
inne umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod 
zasuwami, hydrantami, a także na zmianach kierunku dla przewodów z tworzyw 
sztucznych przy zastosowaniu kształtek. Blok oporowy powinien być tak 
ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku 
braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną 
ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15. Odległość między 
blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza 
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niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy 
B15 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzędnej wierzchu 
bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej – do rzędnej spodu 
bloku – wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem. Wykop w 
miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od 
strony przewodu wodociągowego. 
 
5.4.4. Wytyczne wykonania rur ochronnych 
Przejścia przewodu pod jezdnią powinny zostać wykonane w rurze ochronnej. 
Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza korpusem drogowym w 
odległości min. 0,5 m od krawędzi jezdni. Końce rury ochronnej należy zakończyć 
pierścieniami uszczelniającymi. Mają one za zadanie zabezpieczenie wolnej 
przestrzeni między przewodem a rurą ochronną przed dostaniem się do jej 
wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na 
zewnątrz w niekontrolowany sposób wody pochodzącej z ewentualnej awarii 
przewodu. 
 
5.4.5. Armatura odcinająca 
Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 
− na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 
− na odgałęzieniu do hydrantu, 
− w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
 
5.4.6. Hydranty podziemne 
Hydranty należy umieszczać: 
− w terenie zabudowanym w odległości zgodnej z dokumentacją projektową, 
− w najniższych (dla odwodnienia) i najwyższych (dla odpowietrzenia) punktach 
sieci wodociągowej rozdzielczej, 
− w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
 
5.4.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, 
przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów z rur PEC – 0,3 m. Materiałem 
zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud 
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480. Materiał 
zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 
ręcznym po obu stronach przewodu. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się 
zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z dokumentacją projektową. W 
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przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni 
ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, 
należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 
 
5.4.8. Przeciski 
Przeciski należy wykonać z rur stalowych. Rury powinny odpowiadać średnicom 
podanym w dokumentacji, odpowiadać gatunkowi określonemu w dokumentacji 
projektowej i mieć trwale wybite oznakowanie. 
Rury stalowe należy odcinkami przeciskać z komory przeciskowej za pomocą 
maszyny do przecisków. Długość odcinków zależy od możliwości wykonania 
długości komory przeciskowej. Łączenia poszczególnych odcinków rur stalowych 
należy dokonać za pomocą spawania elektrycznego. Miejsca spawania nie powinny 
posiadać, rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5% 
grubości materiału i większych niż 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mieć 
rys, pęknięć i innych wad. Do spawania zaleca się stosowanie elektrod EP146. 
Spawacze wykonujący złącza spawane powinni mieć aktualne uprawnienia 
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robót udokumentowane 
wpisem do książeczki spawacza. 
Rury przeciskowe w komorze przeciskowej należy ułożyć na podkładach ze 
spadkami podanymi w dokumentacji projektowej na poziomie umożliwiającym 
wprowadzenie rury przewodowej na rzędnych podanych w dokumentacji 
projektowej. Przeciski należy wykonywać za pomocą maszyn przeciskowych 
ustawionych w komorze przeciskowej.  
 
5.4.9. Wprowadzenie rur przewodowych do rur przeciskowych  
Rury przewodowe do rur przeciskowych i osłonowych należy wprowadzić za 
pomocą płóz pierścieniowych typu RACI lub innych. Przed rozpoczęciem 
montowania płóz należy ustalić ich ilość i typ elementów płóz odpowiednich do 
średnicy rury przewodowej. Otwarte pierścienie luźno połączyć na rurociągu, 
końce pierścieni wsunąć jeden w drugi i lekko zazębić. Miejsce styku rury 
przewodowej z pierścieniem owinąć taśmą EVO. Pierścienie płozy zacisnąć 
symetrycznie przy pomocy urządzenia zaciskowego do montażu aż niemożliwe 
będzie przesuwanie pierścienia po rurze przewodowej. Elementów płóz nie można 
zaciskać jednostronnie. Położenie płóz na rurociągu należy ustalić wcześniej, 
późniejsze rozwiązanie płóz jest niemożliwe. Przy ustalaniu wysokości płóz 
należy zwrócić uwagę aby kielichy rur PVC nie opierały się na rurze 
przeciskowej lub ochronnej. Płozy winny znajdować się bezpośrednio za kielichami 
rur. Przy końcach rur przeciskowych lub osłonowych należy zamontować po dwa 
pierścienie. Przestrzeń pomiędzy rurą przeciskową lub osłonową a rura 
przewodową na końcach na długości 10 cm należy zamknąć korkiem z pianki 
poliuretanowej i pierścieniem samouszczelniającym. 
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5.4.10. Przewierty sterowane 
Ogólne zasady wykonania podano w ST 00.00.00 pkt. 5. „Wymagania Ogólne” 
Wykonawca powinien przedstawić Kierownikowi Projektu organizacji, harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty 
związane z ułożeniem rurociągu bezwykopową metodą przewiertu sterowanego. 
Na całej długości rurociąg ma być jednolity, wykonany z rur trójwarstwowych. 
Po wykonaniu przewiertu przez rurę należy przeciągnąć właściwą rurę 
przewodowa. Istotnym czynnikiem warunkującym możliwość wykonania przewiertu 
sterowanego jest kombinacja dwóch parametrów: długości i średnicy rurociągu. 
Dodatkowym czynnikiem są lokalne warunki geologiczne. Na podstawie ustalonej 
długości wykonywanego przewiertu i znanej średnicy rurociągu należy dobrać 
odpowiednie wiertnice. W rozpatrywanym przypadku należy zastosować wiertnice 
małe - wykorzystywane do układania rurociągów na dystansie do 120 m. 
Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwoli uniknąć naruszenia na 
całej długości jezdni i uszkodzenia korzeni drzew. Bardzo ważna zaleta jest 
krótki czas realizacji przewiertu. Punkt wejścia i wyjścia, promienie krzywizn 
oraz kąty wejścia i wyjścia dostosowane do rysunku oraz rozmiarów 
zastosowanej wiertnicy. Kat wejścia, tj. kat pod którym wprowadzana jest w 
grunt głowica wiercąca, znajduje się zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -
20°). Wielkość kąta zależy od rozmiarów wiertnicy i od tego, kto jest jej 
producentem. Należy uważać, by promień krzywizny przewiertu nie był mniejszy 
od dopuszczalnego promienia gięcia żerdzi wiertniczych. Dla rur PE i HDPE 
ograniczeniem jest promień gięcia żerdzi, a nie samej rury. Dla rur stalowych 
odwrotnie. Maksymalne odchylenie żerdzi na jej całkowitej długości nie może 
przekraczać - w zależności od średnicy żerdzi - od 6% do 11%. W zależności od 
klasy wiertnicy stosuje się żerdzie długości 1,50 – 2,00 m dla wiertnic małych, 
3,00 – 3,50 m. Mając zadaną głębokość, kąt wejścia oraz dopuszczalne 
odchylenie żerdzi obliczamy odległość, w jakiej należy ustawić wiertnice. 
Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 4 m do 10 m w 
osi przewiertu i szerokości 2 - 4 m w zależności od klasy wiertnicy. Kat wyjścia 
utrzymywany jest z reguły w zakresie 20-30%, aby ułatwić późniejsze 
wprowadzanie rury podczas przeciągania. Dla rur stalowych kat ten nie 
przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjścia należy przewidzieć miejsce składowania 
rury. Przed rozwiercaniem należy rurę zgrzać lub zespawać tak, aby przeciągać 
jeden odcinek w całości. Nie można robić przerw podczas przeciągania, 
szczególnie na zgrzewanie czy spawanie odcinków rury. Lokalizacja przewiertu 
umożliwia miejsce od strony wyjścia, gdzie będzie można i cały odcinek rury 
przygotować do wciągania. O ile większość wiertnic jest na podwoziu 
gąsienicowym i nie potrzebuje żadnych dróg, o tyle zestawy do przygotowywania 
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i przechowywania płuczki montowane są przeważnie na przyczepach ciężarowych 
i wymagają przygotowania odpowiednich dojazdów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.0. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.1. Kontrola, pomiary i badania 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na 
celu: 
− zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
− określenie stanu terenu, 
− ustalenie składu betonu i zapraw, 
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− ustalenie metod wykonywania wykopów, 
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy., 
 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
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− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
na placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 
mm, 
− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez 
wytwórcę, 
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 
− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego 
nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 
wzmocnionego z kruszywa, 
− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami 
określonymi 
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli 
sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
− badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed 
przemieszczaniem, 
− badanie zabezpieczenia przed korozją, 
− sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek 
zasuw i hydrantów, 
− badanie szczelności całego przewodu, 
− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 
zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
 
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 
wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 
przekroczyć ±3 cm, 
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− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego 
od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny 
przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 
− różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego 
punkcie dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 
− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych 
nie powinny przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla 
pozostałych przewodów 2 cm, 
− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 
przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą 
spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do 
zera, 
− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 
długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i 
uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych 
jednostek − rozbiórka nawierzchni w m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a 
mianowicie: 
− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
− przygotowanie podłoża, 
− roboty montażowe wykonania rurociągów, 
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość 
odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i 
powinna wynosić około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez 
względu na sposób prowadzenia wykopów. Dopuszcza się zwiększenie lub 
zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że 
powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz 
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 
(polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych), 
− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie 
ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 
8.2.4.3 normy PN-B-10725), 
− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm 
obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie 
protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane 
przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za 
dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego 
przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze 
technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na 
stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.0. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa 
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe 
lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obwiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 
podatku VAT. 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, przekopów 
próbnych oraz podwieszenie instalacji obcych, 
− wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i 
jego odwodnieniem, 
− przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
− ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 
− przeprowadzenie próby szczelności, dezynfekcji i płukania, 
− przeprowadzenie badan bakteriologicznych, 
− demontaż umocnień ścian wykopu, 
− zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po 
robotach 
− pomiary i badania. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 
1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia  
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2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie 
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
4. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 
7. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
9. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
10. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
11. PN-83/M- 74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe 
żeliwne. Wymagania i badania 
12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i 
gazowych 
13. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 
nominalne 1 Mpa 
14. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
15. PN-EN 1452-2 Sytemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 
(PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 2000r. 
16. PN-EN 1452-3 Sytemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 
(PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 2000r. 
17. PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE) 
18. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w 
rurociągach ciśnieniowych do wody. 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci wodociągowych – 2001 r. 
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom 
I rozdz. IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne 
 

 


