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1. WSTĘP 
 

1.1  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j  
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z przebudową istniejącego wodociągu wykonanego z 
azbestocementu, na odcinku od zaprojektowanego wg odrębnego opracowania przewodu wodo-
ciągowego na działce nr 35/236 do istniejącej hydroforni na działce nr 35/334, wraz z przepię-
ciem istniejących rozgałęzień, w msc. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny w woj. święto-
krzyskim. 
 

1.2  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem obiektu budowlanego wymienionego 
w punkcie 1.1. 
 

1.3  Zakres robót obj ętych SST  
 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania robót wymienionych w punkcie 
1.1 związanych z przebudową istniejącego wodociągu. Roboty te obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie przebudowy istniejącego wodociągu w msc. Wola 
Murowana w gm. Sitkówka-Nowiny. 
 
Zakres robót związanych z budową wodociągu rozdzielczego: 
(45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45231300-
8   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 
45233252-0   Roboty w zakresie nawierzchni ulic) 
 
– roboty pomiarowe, 
– oznakowanie robót, 
– dostawa materiałów, 
– wykonanie prac przygotowawczych, przekopy próbne oraz podwieszenie przewodów, 
– rozebranie podbudowy drogowej w obszarze dróg asfaltowych, 
– rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, 
– mechaniczne wykopy liniowe pod przewody PE ze złożeniem urobku na odkład, 
– ręczne wykopy ze skarpami ze złożem urobku na odkład, 
– pełne umocnienie pionowych ścian wykopu, 
– demontaż odcinka istniejącego wodociągu, 
– przygotowanie podłoża, 
– montaż rur ochronnych stalowych DN250, 
– ułożenie wodociągu z rur PE100 SDR11 PN16 φ160 x 14,6 mm, 
– montaż kształtek na sieci, 
– zabudowa zasuw z obudową DN150, DN80 i DN50, 
– montaż hydrantu nadziemnego DN80 mm, 
– przepięcie istniejących odgałęzień, 
– wykonanie obsypki, 
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– wykonanie próby szczelności i badanie złączy zgrzewanych, 
– płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 
– usunięcie ewentualnych usterek, 
– montaż bloków oporowych z izolacją, 
– zasypanie wykopów z wymianą gruntu (w miejscach gdzie zagęszczenie gruntu rodzimego 

nie jest możliwe) oraz zagęszczenie gruntu zasypowego z równoczesnym demontażem ścian 
wykopów, 

– oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi i armatury taśmą z tworzywa sztucznego, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 
– odtworzenie nawierzchni drogowej w obszarze drogi asfaltowej, 
– odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej, 
– oznakowanie zasuw i hydrantów tabliczkami, 
– wywóz nadmiaru ziemi  samochodami, 
– wywóz mieszanek mineralno-bitumicznych do utylizacji. 
 

1.4 Niektóre okre ślenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi i przepisami.  
 
Użyte w specyfikacji  wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, reje-
strowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń, oraz korespondencji technicz-
nej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robo-
tami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu. 
 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
 
Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości. 
 
Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, słu-
żący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szki-
ców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwier-
dzeniu przez Zamawiającego (dla robót dodatkowych i zamiennych). 
 
Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót. Zgodne 
z dokumentacją projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
Polecenie Zmawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw doku-
mentacji projektowej. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny kontrak-
towej. 
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Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą cało-
ści wykonanych robót, w tym również dokumentację geodezyjną. 
 
W ramach ceny należy uwzględnić: 
- dokumentację wykonawczą niezbędną do przeprowadzenia wszystkich spraw rozruchowych 

uzgodnioną z Inżynierem, 
- dokumentację powykonawczą potwierdzającą prawidłowość i zgodność z obowiązującymi 

przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym: 
o szczegółowy harmonogram rozruchu uzgodniony z Inżynierem 
o ogólną instrukcję eksploatacji 
o sprawozdanie z rozruchu 
o ogólną instrukcje BHP 

 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót z Dokumentacją Pro-
jektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.    

1.5.1. Przekazanie placu budowy 
 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wyko-
nawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra-
cyjnymi, dziennik budowy.  
 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wyka-
zem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą sporządzi 
Wykonawca na własny koszt, chyba że umowa stanowi inaczej. 

 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przeka-
zane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonywane roboty oraz do-
starczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za 
wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. 
Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopusz-
czalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji 
projektowej  lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z doku-
mentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość bu-
dowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 
W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na 
koszt Wykonawcy. 
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1.5.3. Zabezpieczenie materiałów i sprzętu 
 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i ma-
teriały zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie orga-
nizacji zaplecza i robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca 
na podstawie odrębnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawcą.  
 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca  robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 
robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte od-
powiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,  chemikaliami 

oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 
przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe 
nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu może zostać zlokalizo-
wana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaple-
cza przez lokalne służby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien stosować innej techno-
logii robót, na wyższym poziomie hałasu, niż określona przez Zamawiającego pod rygorem 
wstrzymania robót. 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzy-
mywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszy-
nach 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 wywoła-
nym jako rezultat realizacji robót albo 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 materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpa-
dowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę, jed-
noznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. Jeżeli Wy-
konawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontrak-
tu, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia 
podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznacze-
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nie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszel-
kiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiają-
cego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
 

1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
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 ta-
kim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne ob-
ciążenie osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy.  

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku 
przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków, zgodnie z poleceniami Inspektora nad-
zoru. 
 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów doty-
czących 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 utrzymy-
wał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publiczne-
go. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy 
były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wyko-
nawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien 
wznowić roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw pa-
tentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odno-
śnie ich wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie informował Zamawia-
jącego. 
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1.5.12. Równoważność norm i przepisów prawnych 
 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowią-
zywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne od-
powiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod 
warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
 

2. MATERIAŁY  
 

2.1.  Ogólne wymagania 
 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do przebudowy istnieją-
cego wodociągu powinny odpowiadać normom krajowym oraz jeśli to możliwe, normom euro-
pejskim lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 
technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom od-
powiednich specyfikacji. Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną 
opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.  
 

2.2. Materiały do wykonania wodoci ągu rozdzielczego: 
 

2.2.1. Przewody wodoci ągowe 
Do wykonania wodociągu rozdzielczego stosuje się następujące przewody: 

– przewody wodociągowe z PE100 SDR11 PN16 φ160 x 14,6 mm. 

2.2.2. Piasek na podsypk ę i obsypk ę rur 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur wodociągowych wg PN/B-01100:1987 

2.2.3. Żwir lub pospółka na podsypk ę filtracyjn ą 
Podsypka filtracyjna ze żwiru, pospółki lub tłucznia wg PN/B-01100:1987 

2.2.4. Piasek lub grunt piaszczysty do zasypania wy kopów 
Wykopy należy zasypać gruntem rodzimym. W miejscach, gdzie nie jest możliwe wyko-

rzystanie gruntu z wykopów ze względu na niską podatność na zagęszczanie, należy przewi-
dzieć wymianę gruntu. Wykopy należy zasypywać piaskiem lub gruntem piaszczystym o wy-
maganej klasie urabialności. 

2.2.5. Beton 
Beton B15 stosowany podczas budowy powinien być zgodny z wymaganiami normy 

BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250. 

2.2.6. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-90/B-14501. 
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2.2.7. Armatura wodoci ągowa 
Na projektowanej sieci wodociągowej przewiduje się zastosowanie kołnierzowych zasuw 

odcinających DN150 z miękkim uszczelnieniem klina, wyposażonych w obudowy teleskopowe 
do zasuw z PE lub PP i skrzynki uliczne do zasuw.  

W punkcie W1 zaprojektowano wg odrębnego opracowania trójnik żeliwny kołnierzowy 
T DN150/150. Trójnik połączyć z projektowanym wodociągiem poprzez tuleję kołnierzową 
φ160/150 oraz kołnierz stalowyφ160. W punkcie W5 przepiać istniejące przyłącze wody φ40   
poprzez zamontowanie trójnika redukcyjnego PE φ160/63 mm, zasuwy żeliwnej DN50 oraz tulei 
kołnierzowej i kołnierza stalowego φ50/40. W punkcie W6 należy wykonać przepięcie istnieją-
cego przyłącza wody φ160 PVC. W tym celu na projektowanym wodociągu należy zamontować 
trójnik równoprzelotowy PE φ160mm ,zasuwę żeliwną DN150 oraz łącznik rurowo-kołnierzowy 
do rur PVC FK φ150/160mm. W punkcie W12 i W14 należy przepiąć istniejący przewód PVC 
φ160mm za pomocą trójnika żeliwnego φ150/150mm oraz  łącznik rurowo-kołnierzowego do rur 
PVC FK φ150/160mm. Bezpośrednio za rozgałęzieniem w punkcie W12 należy zamontować 
zasuwę żeliwną kołnierzową DN150mm. W punkcie W13 należy zamontować kolano dwu koł-
nierzowe 90o DN 150mm. Natomiast w punkcie W14 należy zamontować łącznik uniwersalny o 
średnicy φ150mm. W miejscach wpięć proj. wodociągu do istn. przewodów należy określić ma-
teriał z jakiego wykonany jest istn. wodociąg a sposób włączenia dostosować do stanu rzeczywi-
stego.  

2.2.8. Hydranty przeciwpo żarowe 
Na przebudowywanej sieci zastosować hydrant przeciwpożarowy nadziemne o średnicy 

nominalnej DN 80 mm odpowiadający wymaganiom normy PN-89/M-74091. Przed hydrantem 
zastosować zasuwę odcinającą DN 80. Hydrant oznakować tabliczką informacyjną „hydranto-
wą”. 

2.3.  Źródła uzyskania materiałów 
 

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek mate-
riałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źró-
dła ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa badań laborato-
ryjnych oraz próbki do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów 
z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie.  

  

2.4. Odbiór materiałów na budowie 
 

Materiały takie jak rury, kształtki, zasuwy, hydranty należy dostarczyć na budowę ze 
świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami. Do-
starczony na miejsce budowy materiał należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodno-
ści z danymi wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiału.  

2.5. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z te-
renu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający ze-
zwoli na użycie tych materiałów do innych robót, niż do tych dla których zostały zakupione, to 
koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w któ-
rym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 
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2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
Rury i kształtki polietylenowe składowane na placu budowy powinny być zabezpieczone 

przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura 
w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 

Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub za-
daszonych. Rury i kształtki powinny być układane na równym podłożu lub gęsto położonych 
podkładach z desek, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1 m. Zabezpieczenie przed roz-
suwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. 
Miejsce składowania powinno być suche i czyste, usytuowane w odległości nie mniejszej niż 2 
m od jakiegokolwiek źródła ciepła. 

 

2.6.2. Armatura przemysłowa (elementy żeliwne, zasuwy, hydranty) 
Armatura zgodnie z normą PN-90/M-74001 powinna być przechowywana w pomiesz-

czeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi koro-
zję. 

2.6.3. Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być wykonane możliwie najbliżej budowanego wodo-

ciągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczającym kruszywo podczas jego składowania i poboru. 

2.6.4. Cement 
Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. 

Składowany cement musi być odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może 
być dłuższy niż 3 miesiące. 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodza-
ju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamierzeniu co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli bę-
dzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

3. SPRZĘT 
 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i go-
towości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania oraz przepisami BHP. 

 
Sprzęt do wykonania wodociągu rozdzielczego: 
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– sprzęt ręczny - łopaty, sztychówki, 
– koparka gąsiennicowa 0,4 m3, 
– spycharka gąsienicowa 55 kW, 
– spycharka gąsienicowa 74 kW, 
– równiarka samojezdna 74 kW, 
– walec statyczny samojezdny 10 t, 
– walec statyczny samojezdny 15 t, 
– zestaw dłużnicowy, 
– samochód dostawczy 0,9 t, 
– samochód skrzyniowy do 5 t, 
– samochód skrzyniowy do 5-10 t, 
– samochód skrzyniowy, 
– samochód dłużycowa, 
– samochód dłużycowa 10 t, 
– samochody samowyładowczy 5 t, 
– żuraw do 6 t, 
– żuraw samochodowy, 
– zgrzewarka do rur PE, 
– urządzenie przeciskowe, 
– betoniarka wolnospadowa spalinowa 250 dm3, 
– zagęszczarki wibracyjne spalinowe 50 m3/h, 
– zagęszczarki wibracyjne spalinowe 100 m3/h, 
– wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1,6-3,2 t, 
– sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min, 
– rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4,0 m, 
– agregat prądotwórczy, 
– drobny sprzęt montażowy, 
– urządzenia pomiarowe, 
– szalunki do wykopów. 
 

Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom za-
wartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót. Musi być w pełni sprawny i dostosowany do techno-
logii i warunków wykonania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budo-
wie. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1.   Ogólne wymagania 
 

Przewiduje się przewóz materiałów na plac budowy od producenta lub z hurtowni i ma-
gazynów. Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu kołowego zaakcep-
towanym przez Inżyniera i rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej oraz 
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepi-
sów 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 pier-
wotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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4.2.   Transport materiałów 
 

Rury powinny być przewożone wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce 
nie mogą być dłuższe niż 1 m. Na samochodzie powinny być układane na równym podłożu i za-
bezpieczone przed zarysowaniem. Rury o długości 12 m powinny być przewożone pojazdami do 
przewozu długich elementów, względnie w specjalnych pojemnikach. Zabezpieczenia przed 
przesunięciem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. 
Należy zwrócić uwagę aby rury nie stykały się z ostrymi przedmiotami i nie zostały w wyniku 
tego mechanicznie uszkodzone. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać.  

Kształtki w opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne należy przewozić kry-
tymi środkami transportu. Na materiałach z polietylenu nie wolno przewozić innych materiałów. 
W lecie transport materiałów powinien być tak wykonany, aby zapobiec naświetleniu i  nagrza-
niu rur i łączników. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpie-
czający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.    
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Warunki ogólne 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumenta-
cją-projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz pole-
ceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w pla-
nie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.  

 

5.2. Współpraca Zamawiaj ącego i Wykonawcy 
 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmono-
gram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana sieć wodociągowa. 

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jako-
ścią robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach zwią-
zanych z interpretacją dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz dotyczących 
akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również 
do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na 
niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Zamawiający powiado-
mi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełnia-
ją wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicz-
nej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, roz-
rzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z prze-
szłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polece-
nia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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5.3. Roboty przygotowawcze  
 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz zgłosi pisemnie 
zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad- i podziem-
nego ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
 
Do czynności przygotowawczych należy zaliczyć:  

- oczyszczenie terenu pod budowę, 
- składowanie darniny, 
- składowanie ziemi urodzajnej, 
- usunięcie kamieni i bloków skalnych, 
- odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych. 
 

Do czynności pomiarowych należy: 
- wytyczenie budowli, 
- wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie obiektów inżynierskich, 
- wyznaczenie granic robót ziemnych nasypów i wykopów. 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 
– zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim trasami i wymiarami 

istniejących i projektowanych budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszcze-
niem ewentualnie projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 

– wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, za-
równo wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysoko-
ści nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią tere-
nu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się   instrumentami   geodezyjnymi   
takimi  jak:   teodolit,   niwelator,  jak   i   prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, ta-
śmą itp., 

– przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów, wyko-
nanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., 
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 
przejazdów i dróg dojazdowych 

 

5.4. Roboty ziemne  
 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B 10736. 
 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zleceniodawcy szczegółowy opis proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci wodociągowej, zapewniających bezpie-
czeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głęboko-
ści 0,l - 0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bez-
pośrednio   przed   ułożeniem fundamentu lub przewodu  rurociągowego. Minimalna szerokość wy-
kopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy 
montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wy-
kopu nie może być zmniejszona. Wykopy wykonać jako wykopy wąsko przestrzenne, zastosować 
umocnienie ścian wykopów. 
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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 eksploatację. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale przedstawi-
ciela Zleceniodawcy) sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia   
obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. 

Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m, a na noc oświetlony 
światłami drogowymi. 
 

5.5. Odspojenie i odkład urobku 
 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem 
urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilo-
wane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku 
powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od kra-
wędzi klina odłamu. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez wyko-
nawcę i zaakceptowane przez Zleceniodawcę. 

  

5.6. Odwodnienie podło ża 
 
W przypadku wystąpienia wody gruntowej zaleca się: 

- dostosować sprzęt i szalowanie wykopów do stwierdzonych warunków gruntowych, 
- przewidzieć odwodnienie wykopów w rejonie występowania wody oraz na pozostałych  

odcinkach po intensywnych opadach atmosferycznych. 

5.7. Podsypka  
 

Wodociąg układać w gotowym wykopie na podsypce z piasku, grubość warstwy 15 cm, z 
wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne – kąt podparcia co najmniej 90º. Obsypka wodo-
ciągu piaskiem, grubość warstwy powyżej wierzchu rury 30 cm. Obsypka wodociągu musi być 
tak wykonana, żeby wodociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Pozostałe 
wypełnienie wykopu można wykonać gruntem rodzimym bez kamieni, pod warunkiem że nadaje 
się do zagęszczenia. 
 

5.8.  Ułożenie i monta ż 
 

Łączenie rur polietylenowych poprzez zgrzewanie doczołowe. Połączenie armatury odci-
nającej z rurociągiem poprzez połączenie kołnierzowe. 

Stosować zasuwy kołnierzowe do wody na ciśnienie 1,6 MPa, hydranty nadziemne, obu-
dowy teleskopowe do zasuw oraz żeliwne skrzynki uliczne do zasuw i hydrantów. 
 

5.9.  Próby szczelno ści 
 

Próby szczelności sieci wodociągowej przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725:1997. 
Dla sprawdzenia szczelności rur a przede wszystkim szczelności złączy przewodów wo-

dociągowych, należy przeprowadzić próby ciśnieniowo - hydrauliczną. Próbę przeprowadza się 
po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem z obu stron piaszczystym 
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkry-
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te dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próbę szczelności sieci wodociągowej 
wykonać na ciśnienie nie niższe niż 1,0 MPa.  

Wymagania odnośnie szczelności rurociągów ujęte są w normach PN-B-10725:1997 . 
 

5.10.  Zasypka i zag ęszczenie gruntu 
 

Wypełnienie wykopu ponad obsypkę można wykonać gruntem rodzimym bez kamieni, ko-
lejne warstwy dokładnie ubijając. Grunt rodzimy można wykorzystać pod warunkiem, że max 
wielkość cząstek nie przekracza 6 mm i grunt można zagęścić. W miejscach gdzie nie jest moż-
liwe wykorzystanie gruntu z wykopów i jego odpowiednie zagęszczenie, należy przewidzieć 
wymianę gruntu. 

 
Do zasypania wykopów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gli-

niasto-piaszczyste dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-
piaszczystych, pyłowych, lessowych. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowa-
nych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i 
zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn, takich jak: walce wibracyjne, wibra-
tory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy za-
gęszczanej. Stopień zagęszczania winien wynosić do Io=0,97 przy głębokości wykopu ponad 1,2 
m i do Io=1,0 przy głębokości wykopu do 1,2 m. Zagęszczenie odebrać z udziałem geologa, któ-
ry dokona kontroli stopnia zagęszczenia. 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z za-
nieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu 
nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izo-
lacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebez-
piecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- 
lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem 
po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. 
Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-99/B-06050. Za-
sypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jedno-
czesnym zagęszczeniem. 
 

5.11. Zagęszczenie i no śność gruntu 
 
Grunt należy zagęścić niezwłocznie po wbudowaniu. 
Zagęszczenie należy oceniać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Io.   
 

5.12. Wilgotno ść zagęszczanego gruntu 
 
Odchylenie od wilgotności optymalnej nie powinno przekraczać następujących wartości: 
- w gruntach niespoistych  ± 2%, 
- w gruntach mało i średnio spoistych  0% ÷ 2%,     
- w  mieszaninach popiołowo –żużlowych  2% ÷ 4%. 
 

5.13. Dezynfekcja wodoci ągu 
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Wykonany wodociąg winien być dokładnie przepłukany i zdezynfekowany po pomyślnie 
przeprowadzonej próbie szczelności. Płukanie wodociągu należy wykonać wodą wodociągową o 
szybkości przepływu przez rurociąg nie mniejszej niż 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut, do uzy-
skania optycznie czystej wody na wylocie z płukanego odcinka rurociągu. Dezynfekcję przeprowa-
dzić wodą zawierającą podchloryn sodu, w ilości, co najmniej 50mg Cl2/dm3. Czas przetrzymywa-
nia roztworu 48h. Po tym czasie wodociąg należy przepłukać czystą wodą tak długo, aż zacznie 
wypływać woda pozbawiona chloru. Roztwór z rurociągów należy usunąć wodą pod ciśnieniem 
wody z sieci. Zużyty roztwór chloru należy zneutralizować w proporcji 1,25kg wapna w postaci 
Ca(OH)2 na 1kg  pozostałego chloru.  

 Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno 
nastąpić przed upływem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć.   
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewniania jako ści robót 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zama-
wiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykony-
wania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Zamawiającego.  
 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

- organizacje wykonywania robót 
- termin i sposób prowadzenia robót 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót - zasady BHP 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych ele-

mentów robót 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osią-
gnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość ma-
teriałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. Przed zatwierdze-
niem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca musi prze-
prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfi-
kacji robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w nor-
mach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowa-
niem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stoso-
wać można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przed-
stawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
 

Kontrola jakości powinna obejmować w szczególności: 
– sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów do budowy wodociągu przez porównanie 

ich cech z określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumen-
tów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, aprobatami i atestami producentów lub warunkami określonymi w SST 
oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne, 

– sprawdzenie zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, 
– sprawdzenie warunków bezpieczeństwa pracy, 
– sprawdzenie zabezpieczenia ewentualnie napotkanych przewodów i kabli w wykopie,  
– sprawdzenie rzędnych założonych łat celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm, 
– sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
– sprawdzenie podłoża naturalnego dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny 

rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określo-
nymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodności z określonymi warunkami w dokumentacji należy prze-
prowadzić dodatkowe badania wg PN-EN 1997-1-2008 rodzaju i stopnia agresywności śro-
dowiska i wprowadzić korektę Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji 
Kierownikowi Projektu.   

– badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
– badanie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszy-

wa mineralnego lub betonu, 
– badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, przewodu do 

powierzchni terenu, 
– badanie warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości 

nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolo-
wanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych 
od siebie nie więcej niż 50 m, 

– badanie odchylenia osi przewodu, 
– sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów , 
– badanie odchylenia spadku przewodów, 
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
– sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów i izolacji połączeń, 
– sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 
– sprawdzenie wykonania rur ochronnych, kształtu i wymiaru. 
 

Wykonawca powinien przedłożyć Kierownikowi Projektu wszystkie próby i atesty gwa-
rancji producenta dla stosowanych materiałów, że stosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne. 
 

6.4. Raporty z bada ń 
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Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych. 
 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
– odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powin-

no wynosić więcej niż +-5 cm, 
– odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
– odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +-3 cm, 
– odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +-5 cm, 
– odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekraczać +-5 mm, 
– odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno prze-

kraczać – 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projektowanego 
spadku (przy zwiększonym spadku), 

– stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie 
powinien wynosić mniej niż 0,97. 

 

6.5.  Certyfikaty i deklaracje 
 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła-
ściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczna, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji.  

- w przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia do-
starczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producen-
ta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.6. Dokumenty Budowy 
 
Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączo-
ne do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym nume-
rem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. 
  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów ro-

bót, 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 



 20

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji pro-
jektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
- dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań, 
- inne informacje istotne dla przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny 
być przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowi-
ska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wyko-
nawcy robót. 
 
Rejestr  obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu 
robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpiecze-
niowe, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie.  

 
Dokumenty będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-

czonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w sposób przewidziany prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną i w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z często-
tliwością i w czasie określonym w umowie. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszyst-
kich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 

7.2 Jednostki obmiaru 
 
Jednostkami obmiaru wykonania robót podanych w pkt. 1.3. są: 
 
m – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projek-
towej, SST i pomiaru w terenie, 
kpl – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projekto-
wej, SST i pomiaru w terenie,  
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szt – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projekto-
wej, SST i pomiaru w terenie. 
 

7.3  Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać 
akceptację Zamawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca musi po-
siadać ważne świadectwa legalizacyjne. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór końcowy 
d) odbiór pogwarancyjny 

 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jako-
ści wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-99/B-06050. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeń wykopu.  

Dopuszcza  się  odbiór częściowy  wykonanego  wykopu,   pod  warunkiem,   że dotyczyć  on  bę-
dzie  całego   obiektu   kubaturowego   lub   liniowego   między  miejscami przewidzianymi na odga-
łęzienia. 

Odbiorowi  podlega  ilość  i jakość  wykonania  zasypki,   stabilizacji  gruntu,   formowania 
nasypów oraz ilość przemieszczenia i transportu gruntu. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca przed przystąpieniem  do doko-
nania czynności odbioru winien przedstawić Inspektorowi Nadzoru protokół z wykonanych ba-
dań i pomiarów przedstawionych  w  p. 6.3. Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań we 
własnym zakresie i w razie niezgodności wyników z badaniami przedstawionymi przez Wyko-
nawcę, Wykonawca pokryje koszty tych badań. 
 

8.3. Odbiór cz ęściowy 
 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowy organ administracji państwowej. 
– dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywa-

nia robót, 
– dane geotechniczne, 
– dziennik budowy, 
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– dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania ro-
bót, 

– protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
 
Odbiór częściowy obejmuje : 
- badanie zgodności usytuowania i długości przewodów z dokumentacją techniczną i inwenta-

ryzacją geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie 
powinno przekraczać 0,01 m dla przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostałych. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie 
powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych ±0,05 m, dla pozostałych ±0,02 
m, 

- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naru-
szenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektan-
tem lub nadzorem, 

- zbadaniu materiału ziemnego użytego na podsypki i obsypki przewodu, który powinien być 
drobny, średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony.  

- zbadanie usytuowania bloków oporowych,  
- zbadanie przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochron-

nej, 
- badanie użytych materiałów 
- zbadanie szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-

10725 dla wodociągu.   
 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z 
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony pod-
czas spisywania protokółu odbioru technicznego-częściowego, który stanowi podstawę do decy-
zji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. Wymagane 
jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego – częścio-
wego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, przy odbiorze technicznym – częściowym przewo-
du wodociągowego, zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić doko-
nanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygo-
tować dokumentację powykonawczą. 

 

8.4. Odbiór ko ńcowy 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie bu-

dowy wodociągu, 
- specyfikacje dostawy rur lub atesty, 
- dziennik budowy, 
- protokoły ze sprawdzenia prawidłowości wykonania dna wykopu i ułożenia wodociągu, 
- protokoły z zasypania wodociągu, 
- protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, 
- protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami wykona-

nych analiz, 
- wprowadzonych w wykonawstwie odstępstw od rysunków roboczych z podaniem przyczyn, 
- dokumentów wyrażających zgodę na odstępstwa, 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnio-

ną jednostkę geodezyjną. 
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Odbiór techniczny końcowy polega na: 
- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geo-

dezyjną, 
- zbadaniu zgodności protokółów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicz-

nych oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 
- sprawdzeniu naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień, 
- sprawdzeniu prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych doku-

mentacją.  
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 
lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających ustali komisja. 
Zakończenie odbioru ostatecznego nastąpi po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych w 

trakcie prac komisji odbiorowej. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółami odbiorów 

technicznych częściowych przewodu wodociągowego, projektem z wprowadzonymi zmianami 
podczas budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami stopnia zagęszczenia gruntu 
zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokółu 
odbioru technicznego końcowego, na podstawie którego przekazuje Inwestorowi wykonany 
przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o 
wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

Teren po budowie sieci wodociągowej powinien być doprowadzony do pierwotnego sta-
nu. 

Kierownik budowy jest zobowiązany złożyć przy odbiorze końcowym oświadczenie: 
- o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na bu-

dowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w wa-
runkach przepisami i polskimi normami), 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad  stwierdzonych  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ogólne wymagania 
 

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w 
niniejszej SST, Obmiarem Robót i w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy 
oraz zgodnie z oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów, na podstawie ceny jednostki 
obmiarowej, podanej w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

 

9.2. Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
 
– wytyczenie geodezyjne; osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawę-

dzi wykopów; 



 24

– zakup wszystkich materiałów  z transportem, 
– roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót i jego utrzymanie, 
– przerzut lub przesunięcie ziemi przy zasypaniu wykopów ziemią leżącą na odkładzie, 
– opłaty za składowanie ziemi (gruntu niebudowlanego) na wysypisku, 
– umocnienie wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji 

robót, 
– odwodnienie wykopów, 
– zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odsłoniętych urządzeń podziemnych, 
– koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wykonaniu podsypki lub wymiany gruntu), 
– opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych przy prowadzeniu robót 

ziemnych, 
– przygotowanie podłoża i fundamentów, 
– ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 
– zabudowa zasuw i hydrantów z obudowami i skrzynkami, 
– pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę, 
– zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z ST, 
– wykonanie próby szczelności i wytrzymałości, 
– badanie złączy zgrzewanych, 
– dokonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 
– zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
– utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 
– wywóz gruntu niebudowlanego na wysypisko, 
– uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
– oznakowanie armatury i trasy wodociągu, 
– wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci wodociągowej. 
 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej ro-
boty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
– Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września w sprawie ogólnych 

warunków bezpieczeństwa  i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia  w wodę oraz dróg pożarowych. 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r , w sprawie wymagań dotyczą-

cych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. nr 203/2002). 
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r, w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.(Dz. U. nr 80/1999). 
– PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzają-

ce – Część 1: Wymagania ogólne. 
– PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania  
                                        sprawdzające – Część 2: Armatura zaporowa. 
– PN-EN 12570: 2002  Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
– PN-EN 1171: 2003    Armatura przemysłowa. Zasuwy kołnierzowe klinowe żeliwne. 
– PN-98/M-74081     Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
– PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa -Wymagania użytkowe i badania  
                                         sprawdzające -Część 6: Hydranty  
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– PN-EN 12201           Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania  
                                          wody. Polietylen (PE). 
– PN-B-10736:1999     Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  
                                          kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
– PN-B-10725:1997     Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy  
                                        odbiorze. 
– PN-EN 206                Beton zwykły. 
– PN-86/B-09700         Tablice orientacyjne do oznaczania przewodów wodociągowych. 
– PN – EN 12620+A1: 2008 Kruszywa mineralne do betonu. 
– PN-86/B-02480          Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
– PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 
                                          statyczne i projektowe. 
– PN-B-06050:1999     Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 
– PN-EN-1:2001           Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
– PN-S-02205:1998      Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
– BN-77/8931-12               Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. Wymagania dotyczące   
                                          dokładności wykonania budowli ziemnych. 
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – Zeszyt 3, wydane przez  
       COBRTI INSTAL w 2003r. 
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, 

Arkady 1989r. – Roboty ziemne.  
– Obowiązujące normy techniczne. 
– Instrukcje montażu opracowane przez producentów materiałów i urządzeń. 


