DUOPRO
Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe
70-390 Szczecin, ul. Gorkiego 21/2; NIP 852-172-31-42; Reg. 810649080

tel/fax (091) 48 49 135; 423 56 08

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

dla wykonania

PRZEBUDOWY
SIECI WODOCIĄGOWEJ
w rejonie ul. Szczecińskiej

(działka 11/3, 11/4, 16, 22, obr. szczeciński 3017)
od pompowni wejścia w pas drogowy (przy km 1515)
(wg proj. Przebudowy Połączenia Drogowego Police-Szczecin);
II etap inwestycji; proj. długość odcinka - 655m,
(przy granicy z obrębem Przęsocin)

WYMAGANIA OGÓLNE

-strony 2-12

SZCZEG. SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

-strony 13-22

opracował: inż. E. Kasprzak
maj 2019
1

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

dla wykonania

PRZEBUDOWY
SIECI WODOCIĄGOWEJ
w rejonie ul. Szczecińskiej
działka 11/3, 11/4, 16, 22, obr. szczeciński 3017
od pompowni wejścia w pas drogowy (przy km 1515)
(wg proj. Przebudowy Połączenia Drogowego Police-Szczecin);

WYMAGANIA OGÓLNE
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

2

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ
w rejonie ul. Szczecińskiej działka 11/3, 11/4, 16, 22, obr. szczeciński 3017 od
pompowni do wejścia w pas drogowy
(przy km 1515 wg proj. Przeb. Połączenia Drog. Police-Szczecin);
,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element składowy dokumentacji projektowej przy
zleceniu i realizacji Robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych
wymienionych w punkcie 1.1., łącznie z:
-inwentaryzacją wykonanych elementów obiektu
-projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na
użytkowanie.
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacją techniczna)
wg wykazu:
- projekt branży sanitarnej
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót zasadniczych. Oferent
powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych:
1.3.1. Roboty budowlano-instalacyjne
-ułożenie podziemnej linii wodociągowej średnicy  225 mm PE,
-wykonanie odcinków linii wodociągowej o średnicy  225 mm PE metodą wykopową ( lub
przecisku / przewiertu poziomego ),
-wykonanie hydrantów na odgałęzieniach w oznaczonych miejscach
-próba szczelności wodociągu
-obsypka przewodów wraz z zagęszczeniem
-zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem
oraz
1.3.2. Roboty budowlano-wykopowe
-wywiezienie warstw gliniastych
-wykonanie podbudowy (wg projektu)
-uporządkowanie nawierzchni (teren nieutwardzony)
-oznaczenie na widocznych tabliczkach wszystkich miejsc charakterystycznych (zasuwy)
1.4. Określenia podstawowe
Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od przypadku),
tak jak został podany w załączniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczęcia
1.4.1. Data rozpoczęcia – data rozpoczęcia Robót określona w załączniku do Oferty
1.4.2. Dokumentacja techniczna – dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt
budowlany-wykonawczy
1.4.3. Dziennik budowy –dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót
1.4.4. Inspektor nadzoru –osoba, którą inwestor może dodatkowo wyznaczyć, posiadająca
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi
oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.
1.4.5. Inżynier Projektant – autor projektu budowlanego-wykonawczego.
1.4.6. Kierownik budowy/ Inżynier -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz
aktualny wpis do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.
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1.4.7. Komisja -osoba lub kilka osób tak określanych w Kontrakcie lub inna osoba
bądź osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu.
1.4.8. Materiały -wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera.
1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony -z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót.
1.4.10. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca
zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i
innych pracowników
Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający
Wykonawcy w realizacji Robót.
1.4.11. Personel Zamawiającego -Inspektor oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i
inni pracownicy Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub
Inspektora do wiadomości Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako Personel
Zamawiającego
1.4.12. Plan BIOZ -plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)
1.4.13. Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy
każdej z tych osób
1.4.14. Polecenie Inspektora -wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy
1.4.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji
projektowej
1.4.16. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z
rozbiórką obiektów istniejących i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi
1.4.18. Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawcę w Kontrakcie lub
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Kontrakcie
1.4.19 Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu
1.4.20. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie
zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób).
1.4.21. Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz prawni
następcy tej osoby.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z
Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora i
Projektanta.
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu
robót określonych kontraktem.
1.5.1. Przekazanie placu budowy
Inwestor, w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże Kierownikowi budowy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną.
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe,
niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem, w formie określonej przez Inwestora.
Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie
dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz
przekazanych obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Inżyniera Świadectwa
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przejęcia końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki
geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno-prawne, składa się
z: projektu budowlanego wraz z kopiami uzgodnień administracyjnych projektu wykonawczego
zawierającego opis i rysunki przedmiaru robót.
Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów (wraz z
urządzeniami).
1.5.3. Zabezpieczenie placu 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 utrzymywał tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz
wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych.
1.5.4. 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 wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy
wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki
mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej
i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na:
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i
innych wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w urządzeniach.
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 sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub
certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót
ich szkodliwość zanika (np materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy,
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
1.5.7. Ochrona własności publicznej
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub
urządzeń na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczęcia
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i inwestora oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urządzeń i instalacji, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
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1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o t o,
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa
określonych powyżej, są uwzględnione w cenie kontraktowej.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciągu tygodnia od czasu
przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Inżyniera Świadectwa
Przejęcia Końcowego Robót.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w
zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora roboty
budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie
później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Inwestora.
1.5.10. Stosowanie się do przepisów prawa
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia robót.
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi informacje dotyczące proponowanego źródła
zamawiania lub elementów i urządzeń, odpowiednie świadectwa, do zatwierdzenia przez
Inwestora.
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
technicznych w czasie postępu Robót.
2.4.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez
Wykonawcę wywiezione z Placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.5.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
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właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego
składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez
Inwestora lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału,
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badań.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj urządzeń nie może być zmieniany bez zgody Inspektora i
Projektanta.
3. SPRZĘT
Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji
i dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, itp.) powinien być
dobrany w zależności od rodzaju robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w
ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o
ruchu drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych.
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na
własny koszt.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, przepisami
Prawa Budowlanego, obowiązującymi w Polsce, normami oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją techniczną,
Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli
wymagać tego będzie Inspektora.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z
tego tytułu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia
szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie
Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót
 sposoby przestrzegania zasad BHP
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów Robót
 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi
 metodę magazynowania materiałów
 sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają
wymogom
6.2.

Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.
6.4. Badania i pomiary
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można polskie wytyczne albo procedury zaakceptowane przez Projektanta (dotyczy regulacji
wydajności kratek went.). Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi
Projektanta o terminie pomiaru. Projektant będzie obecny podczas wykonywania pomiaru.
6.5.Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej
lecz nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Inwestor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST. Inwestor może pobierać próbki
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki wykażą,
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, koszty powtórnych lub dodatkowych badań
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do
użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów,
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jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w
razie potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie
spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

Oznakowanie znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktura -dot.
materiałów bezpiecznych.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.












Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej
uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, trudności i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inżyniera
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji technicznej
wyniki prób z podaniem, kto je przeprowadził
inne istotne informacje o przebiegu robót
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone
Inwestorowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną Umowy.
6.8.2. Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów Robót. Obmiary wykonania Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. następujące
dokumenty:
■ pozwolenie na realizację zadania budowlanego
■ plan BIOZ
■ protokoły przekazania terenu budowy
■ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne • protokoły z
ustaleń
■ korespondencję na budowie
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu
na życzenie
Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
techniczną, ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót
będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu płatności na rzecz Wykonawcy, w czasie
określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.
7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót, będzie
zaakceptowany przez Inwestora./Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie urządzenia
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, będą wykonane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości, będą uzupełnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z
Inżynierem.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
 odbiorowi robót ulegających zakryciu
 odbiorowi częściowemu
 odbiorowi ostatecznemu
 odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru i Projektant.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
Roboty ulegające zakryciu ocenia Inspektor w konfrontacji z dokumentacją techn., ST i
ustaleniami.
8.3.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor.
8.4.Odbiór ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego
Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o
których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach Umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
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ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami,
 specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ewentualne
uzupełniające lub zamienne)
 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały)
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcą w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą:
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 690 z późniejszymi zmianami)
10.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
późniejszymi zmianami)
10.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu, rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
późniejszymi zmianami)
10.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z
1998 r. Nr 126, poz. 839 z późniejszymi zmianami)
10.5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
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-SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S. - 01.00
ZEWNĘTRZNE SIECI SANITARNE
DZIAŁY:

S.- 01.00 - ZEWNĘTRZNE SANITARNE

PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ
w rejonie ul. Szczecińskiej działka 11/3, 11/4, 16, 22, obr. szczeciński 3017
od pompowni wejścia w pas drogowy (przy km 1515)
(wg proj. Przeb. Połączenia Drogowego Police-Szczecin);

SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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ROBOTY PRZY SIECI WODOCIĄGOWEJ
WSTĘP

1.

1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci wodociągowej
SIECI WODOCIĄGOWEJ w ul. Przęsocińskiej (działka dr. nr 86/2 obr. szczeciński 3017)
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1.
Zakres robót objętych SST
Zakres robót obejmuje:
wykonanie podziemnej sieci wodociągowej średnicy  225 PE oraz 90 PE ( odgałęzienia na
Hp ), w klasie PN16, ze względu na teren leśny w gatunku PE100-RC
wykonanie odgałęzień do hydrantów nadziemnych 90 PE / dn80 -kształtki (przejścia pod
wjazdami do posesji oraz przy zbliżeniu do asfaltu i drzew, wodociągiem w rurze ochronnej
metodą przecisku kontrolowanego na głębokości min. 1.5 ( tylko jeśli zostanie przewidziany
w projekcie, albo jeśli zajdzie taka konieczność ).

1.3.
−
−

1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania
wody odbiorcom.
1.4.2. Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza
przeszkodę terenową (korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody.
1.4.3. Studzienka wodociągowa – obiekt monolityczny lub z elementów prefabrykowanych
wykonany na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do zainstalowania zestawu
wodomierzowego i armatury odcinającej. – jeśli mają zastosowanie w projekcie
1.4.4. Pozostałe określenia - zgodnie z obowiązującą polską normą PN-87/B-01060, PN82/M-01600.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Roboty wodociągowe wykonywać zgodnie z :
-projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę
-instrukcjami montażowymi producentów materiałów
-wytycznymi użytkownika sieci wodoc.
-obowiązującymi normami i wytycznymi
2.

MATERIAŁY

Wymagania ogólne
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na
życzenie Zamawiającego.
2.1.

2.2.
-

-

Rury przewodowe, złącza i armatura
Do wykonania przebudowy sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały:
rury ciśnieniowe systemu PE 100 (zakres średnic jak w pkt.1.3), PN 16, szereg SDR11,
kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego PN 16,
zasuwy kołnierzowe długie z miękkim uszczeln. F-5 żel. sferoid. GGG-40(minimum); PN
16; ochrona obudowy i głowicy -powłoką epoks. spiekaną fluidyzacyjnie (200st.C) min.
250 mikronów; z obudową teleskopową z oryginalną przebudową kołnierzową i skrzynką
uliczną,
sfera o-ringu bez kontaktu z wodą
śruby do połączeń kołnierzowych ze stali nierdz. Kl A-2/70, a nakrętki -kl. A-2/80
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taśma termokurczliwa na połączeniach kołnierzowych,
taśma ostrzegawcza z wkładką metalową na trasie wszystkich rur PE
nawiertki samonawierc. z PE100 na śruby, z frezem z elementami ze stali nierdz. i
mosiądzu, z trzpieniem i obud. telesk. do poziomu terenu + zawór kątowy
uzbrojenie oznaczone tabliczkami –wg PN-86/B-09700
Kształtki z PE wykonane fabrycznie o typowych kątach
hydranty podziemne z żeliwa sferoid. z podw. zabezpieczeniem, obudowa z żeliwa GGG-40,
z deklaracją zgodności producenta, oceną PZH i cert. zgodności CNBOP

2.3.

Rury ochronne
Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych szczelnych, wytrzymałych
mechanicznie i odpornych na działanie czynników agresywnych (kolizje z mediami – rury PVC;
zbliżenia do drzew –rury stalowe). Powierzchnie ścianek powinny być od wewnątrz i zewnątrz
odpowiednio zaizolowane.
Rury ochronne można wprowadzić metodą przecisku (jeśli nie spowoduje to uszkodzenia
ścianek). Należy zastosować opaski dystansowe (płozy) HAWLE typu F, rozstaw co 2,0 m.
Kruszywo na podsypkę i beton
Podsypkę pod rurociągi należy wykonać z zagęszczonego piasku o grubości 10 cm.
Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712, BN66/6774, BN-84/6774. Beton hydrotechn. -B15, B20, B25 zgodny z wymaganiami PN-90/B62/6738 i PN-B06250. Zaprawa cem. –wg PN-B-14501.
2.4.

Składowanie materiałów
Rury przewodowe i ochronne
Rury 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 należy składować w taki sposób, aby stykały się one z
podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość
sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania
nie powinna przekraczać 30C.
2.5.5. 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.
2.5.
2.5.1.

Odbiór materiałów na budowie
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą.
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności
i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem
należy poddać badaniom określonym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o..
2.6.

3.
3.1.

-

SPRZĘT
Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych
W zależności od potrzeb Wykonawca robót ziemnych i wykończeniowych zapewni
następujący sprzęt:
piłę do cięcia asfaltu i betonu, (w przypadku, gdy w gruncie pojawia się takie elementy)
piłę motorowo-łańcuchową 4,2 KM
żuraw samochodowy do 10 t,
koparkę podsiębierną 0,25 m3,
spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM,
sprzęt do zagęszczania gruntu,
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specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni,
specjalistyczny sprzęt do wykonania przecisku lub przewiertu poziomego (jeśli został
przewidziany w projekcie, albo jeśli zajdzie taka konieczność).

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 25-30 t,
samochód beczkowóz 4 t,
żurawie samochodowe do 4 t,
wciągarkę ręczną 3-5 t,
wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t,
spawarkę elektryczną wirującą 300 A,
zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA,
kocioł do gotowania lepiku 50-100 dm3,
pojemnik do betonu do 0,75 m3,
giętarka do prętów mechaniczna,
nożyce do prętów mechaniczne elektryczne,
dźwignik hydrauliczny przenośny jednotłokowy,
pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna,
wyciąg do urobku ziemi.
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.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt.4.
4.2.

Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu
poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni lub zabezpieczone
przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie
powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, szczególną ostrożność należy zachować
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 oC i niższej. Przy
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych
należy układać ma podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać
elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.
Transportowane elementy (np. armatura itd.) powinny być zabezpieczone przed
przemieszczeniem i uszkodzeniami.
4.3.

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 przekraczającego granicę określoną w wymaganiach
technologicznych oraz zapewniają właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe
wbudowanie i zagęszczenie mieszanki.
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5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia 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 do
ZWiK Police.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z
opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące
warunki:
a)
górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawić co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegający teren;
b)
powierzchni 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.
5.3.

Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i
podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Wodociągów
Zachodniopom. Sp. z o.o... Wydobyty sprzętem mechanicznym grunt z wykopu powinien być
wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez kierownika budowy.
Metoda wykonywania wykopów –dostosowana do ich głębokości, warunków
geotechnicznych, istniejącego uzbrojenia.
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu
rurociągu przesuwając się stopniowo ku górze. 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 ewentualnej obudowy powinna być dostosowana
do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian
wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane
ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym powinno być ono wstępnie
zakończone na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej
warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodów. Usunięcie
tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Należy
uwzględnić wymagania określone w pkt. 4 części opisowej projektu budowlanego.
Przygotowanie podłoża
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych
piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej 0,05
MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania
normy PN-85/B-10726. W gruntach spoistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw
piasku grubości 10 cm zgodnie z PN-53/B-06584. Wykonawca dokona zagęszczenia
wykonywanego podłoża do Is nie mniej niż 0,95. W gruntach nienośnych spełnić zalecenia pkt.
1,4 wg części opisowej projektu budowlanego w zależności od rzeczywistego stanu gruntu.
Odwodnienie wykopów –zasadniczo powierzchniowe (patrz pkt. 4 k wg PB).
5.4.

Roboty montażowe
Warunki ogólne
Spadki powinny odpowiadać założeniom w PB. Lokalnie najmniejsze spadki przewodów
powinny być nie mniejsze niż 0,1%. Głębokość ułożenia przewodów bez izolacji cieplnej
powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu było nie mniejsze niż głębokość określona w Warunkach Technicznych
wydanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.. Odległość osi przewodu w planie od
urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli powinna być zgodna z dokumentacją.
5.5.2. Wytyczne wykonania przewodów
Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu wzmocnionym, aby
opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do
5.5.
5.5.1.
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swojej osi podłużnej. 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. Połączenie rur należy wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe,
a na przyłączach –złączki elektrooporowe (wariant: zaciskowe). Zabezpieczyć przewód przed
przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody. Zmiany kierunków –stosować
łuki, kolana i trójniki. Przy każdej zmianie kierunku, każdym odgałęzieniu i zakończeniu
stosować bloki oporowe.
W rurach osłonowych odległość pomiędzy opaskami (płozami) dystansowymi powinna
wynosić 2,0 m. Wykonać trwałe zamknięcie rury ochronnej.
5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych
Przejścia przewodu pod drogami o ciężkim ruchu pojazdów oraz przez obiekt powinny
być wykonane w rurze ochronnej. Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza pasem
jezdni w odległości minimum 0,5 m.
5.5.4. STUDZIENKI rewizyjne Z POLIMEROBETONU
5.5.4.1. Ogólne wytyczne wykonawstwa
Studzienki rewizyjne należy wykonać w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10729.
Studzienki należy stawiać na wcześniej odpowiednio wzmocnionym podłożu w sposób
uniemożliwiający osiadanie studzienki.
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać przy użyciu lekkiego lub
cięższego sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe
ich usytuowanie.
Wszystkie styki elementów betonowych muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą
cement. M-7.
Studzienki zlokalizowane w jezdniach należy wykonać z pierścieniem odciążającym.
5.5.6. Izolacje
5.5.6.1. Zabezpieczenie CZĘŚCI STALOWYCH
Wszystkie elementy stalowe, złącza na połączenie uszczelką gumową, na połączenie
łącznikami, śrubowe lub uszczelnione folią aluminiową powinny być zabezpieczone zgodnie z
dokumentacją. Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu
przewodu na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć.
5.5.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Użyty materiał i sposób zasypania nie mogą powodować uszkodzenia ułożonego
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosić
0,3m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Powyżej
zasypkę wykopu należy wykonać z gruntu rodzimego nośnego starannie rozdrobnionego i
zagęszczonego warstwami po około 30 cm.
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem
ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050. Pozostałe warstwy gruntu
dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,98, a drodze o nawierzchni
ulepszonej –1,0.
6.
6.1.
6.1.1.
-

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
zakwalifikowania 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.
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Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót z
częstotliwością zaakceptowaną przez Zamawiającego, w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN81/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczególności kontrola powinna obejmować sprawdzenie:
rzędnych założonych ław celowniczych z dokładnością odczytu do 1 mm,
metod wykonywania wykopów,
materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
prawidłowości podłoża naturalnego i jego zgodności z warunkami określonymi w
dokumentacji,
szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,
ewentualnego drenażu,
zgodności z dokumentacją techniczną, wytycznymi producenta, normami branżowymi,
warunkami technicznymi Zamawiającego
głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich
zabezpieczenia,
ułożenia przewodu na podłożu,
odchylenia osi przewodu i jego spadku,
zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),
zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,
wykonania obiektów i armatury na przewodzie wodociągowym,
szczelności całego przewodu,
warstwy ochronnej zasypu przewodu,
wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu.
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od osi 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 ma przekroczyć 3 cm,
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, dla pozostałych przewodów - 2 cm,
różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym punkcie: dla
przewodów z tworzyw sztucznych 5 cm, dla pozostałych przewodów 2cm 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 0,99 (na drodze o ulepszonej nawierzchni 1,0).
6.1.2.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m (jeden metr) wykonanego i odebranego przewodu i
uwzględnia niżej wymienione elementy składowe obmierzone według innych jednostek:
wykopy i zasypki -1 m3 (metr sześcienny),
zbrojenie - 1 kg (kilogram),
beton - 1 m3,
izolacja - 1 m2 (metr kwadratowy izolowanej powierzchni),
komplet (kpl) studni rewizyjnej dla każdej średnicy.
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8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

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,
wykonanie rur ochronnych,
wykonanie izolacji,
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 300m dla
przewodów z rur PE (niezależnie od rodzaju 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. Zamawiający dokonuje odbioru robót zanikających.
8.2.

Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 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-81/B10725,
badanie jakości wody (przeprowadzone stosowanie do odpowiednich norm
obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu,
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 koniecznie dalsze postępowanie.
8.3.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 9.
9.

9.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje:
- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podłoża i fundamentu,
- wykonanie sączków,
- wykonanie przecisku lub przewiertu poziomego, (jeśli został przewidziany w projekcie, albo
jeśli zajdzie taka konieczność).
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10.

ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia,
położenie hydrantów ppoż.,
wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami (rur ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem),
wykonanie studzienek,
przeprowadzenie prób szczelności,
zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania.
PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1. PN-87/B-01060
2. PN-80/B-01800
3. PN-82/N-01801
4. PN-86/B-01811
5. PN-86/B-02480
6. PN-81/B-03020
7. PN-68/B-06050
8.
9.
10.
11.

PN-88/B-06250
PN-53/B-06584
PN-86/B-06712
PN-81/B-10725

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PN-91/B-10728
PN-76/B-12037
PN-90/B-14501
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-74/C-89200
PN-76/C-89202

19. PN-74/C-89204
20.
21.
22.
23.

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219

24. PN-79/H-74244
25. PN-86/H-74374
26. PN-70/H-97051
27. PN-82/M-01600
28. PN-92/M-74001
29. PN-84/M-74003
30. PN-83/M-74024/00
31. PN-83/M-74024/02

Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.
Terminologia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Ochrona metariałowo-strukturalna.
Wymagania.
Grunty budowane. Podział nazwy, symbole i określenia.
Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
Beton zwykły.
Rury betonowe. Budowa kanałów w wykopach.
Kruszywa mineralne do betonu.
Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Studzienki wodociągowe.
Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna.
Zaprawy budowlane zwykłe.
Roztwór asfaltowy do gruntowania.
Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.
Rury z nieplastyfikowanego PCW. Wymiary. [dla rur osłonowych]
Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu. [dla rur osłonowych]
Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania. [dla rur osłonowych]
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy.
Rury stalowe ze szwem gwintowane.
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego
zastosowania.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.
Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.
Armatura przemysłowa. Terminologia.
Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na
ciśnienie nominalne 1 MPa.
Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne.
Wymagania i badania.
Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na
ciśnienie nominalne 0,63 MPa.
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32. PN-83/M-74024/03
33. PN-85/M-74-81
34. PN-89/M-74301
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

BN-76/0648-76
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,
PN-B-11111:1996
PN-B-11112:1996
BN-83/8836-02

43. BN-86/9192-03
44. BN-82/9192-06

Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na
ciśnienie nominalne 1,6 MPa.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Armatura
przemysłowa.
Kompensatory
jednodławicowe
kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 i 1,6 MPa.
Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi.
Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania.
Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania.
Cement. Transport i przechowywanie.
Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.
Kruszywo naturalne do nawierzchni drog. i kolej. Żwir i mieszanka.
Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy
odbiorze.
Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur stalowych i
żeliwnych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PCW układanych
metodą bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
45. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i
żelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982r.
46. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed
korozją projektowanych budowli. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1984r.
47. Katalog budownictwa:
KB4-4.11.6 (1) przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami - typ P1(P6
(marzec 1979r.)
KB4-4.11.5 (5) studzienki wodociągowe dla zasuw (czerwiec 1973r.)
KB8-13.7 (1) przejścia przez ściany budowli rurociągami wodociągowymi i
kanalizacyjnymi (czerwiec
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