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ST. 01.01 SIEĆ WODOCIĄ GOWA
1.

WSTĘP.

1 Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczą ce wykonania i odbioru sieci wodocią gowej.
1.1.
Określenia podstawowe.
1.1.1. Armatura - osprzęt wbudowany w wodocią g służą cy do zamykania lub otwierania przepływu wody
(zasuwy, zawory ,
1.1.2. Bloki oporowe - mają zastosowanie dla przewodó w w przypadku zastosowania kształtek kielichowych .
Stanowią zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w poziomie i w pionie na skutek ciś nienia wody.
Stosowane są na koń có wkach, odgał
ęzieniach, a także na zmianach kierunku.
1.1.3. Bloki podporowe –element betonowy mają cy za zadanie wyró wnanie parcia na podłoże w dnie wykopu,
wynikają ce ze znacznej ró żnicy ciężaru - masy pomiędzy rurami z PE, a elementami z żeliwa (zasuwy, hydranty).
1.1.4. Ciś nienie pró bne- ciś nienie wewnętrzne czynnika w przewodzie poddanym pró bie szczelnoś ci.
1.1.5. Ciś nienie robocze - ciś nienie okreś lone zgodnie z dokumentacją techniczną jako maksymalna ró żnica
rzędnej linii ciś nienia w najwyższym poł
ożeniu nad badanym odcinkiem przewodu i rzędnej jego osi.
1.1.6. Głębokoś ć przykrycia – pionowa odległoś ć między wierzchem rury a powierzchnią terenu.
1.1.7. Grunt rodzimy – grunt wydobyty z wykopanego wykopu
1.1.8. Hydranty przeciwpożarowe - służą do czerpania wody z rurocią gó w podczas pożaru.
1.1.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.1.10. Materiałrodzimy - materiałz któ rego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.
1.1.11. Obsypka – materiałgruntowy znajdują cy się między podsypką a zasypką wstępną
1.1.12. Odległoś ć bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległoś ć mierzona w płaszczyźnie poziomej
pomiędzy obrysem budowli a osią przewodu.
1.1.13. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywają ca komorę roboczą .
1.1.14. Podpory ś lizgowe - podparcia wodocią gu w rurze ochronnej.
1.1.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będą ca autorem dokumentacji projektowej.
1.1.16. Pró ba hydrauliczna – pró ba szczelnoś ci w któ rej czynnikiem jest woda.
1.1.17. Przewó d wodocią gowy - rurocią g wraz z urzą dzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.
1.1.18. Przewó d wodocią gowy rozdzielczy – przewó d wodocią gowy doprowadzają cy wodę od przewodu
magistralnego do przył
ą czy domowych i innych punktó w czerpalnych.
1.1.19. Rura ochronna - rura o ś rednicy większej od przewodu wodocią gowego dla jego zabezpieczenia przy
skrzyżowaniu z istnieją cą linią tramwajową , drogą , lub podziemnym uzbrojeniem terenu
1.1.20. Sieć wodocią gowa miejska - sieć wodocią gowa na terenie miasta, zaopatrują ca ludnoś ć i zakłady
przemysł
owe w wodę.
1.1.21. Spajalnoś ć - przydatnoś ć metalu o danej wrażliwoś ci na spajanie do utworzenia w okreś lonych
warunkach spajania zł
ą cza metalicznie cią gł
ego o wymaganej użytecznoś ci. Spajanie obejmuje: spawanie,
zgrzewanie i lutowanie.
1.1.22. Spawanie - metoda spajania, w któ rej łączone brzegi oraz spoiwo ulegają stopieniu.
1.1.23. Strefa ochronna łukó w i odgałęzień – obszar za blokiem oporowym, na któ rym jest zakazane
wykonywanie wykopó w po wybudowaniu przewodu.
1.1.24. Studzienka wodomierzowa - obiekt na wodocią gu wyposażony w zestaw wodomierzowy przeznaczony
do pomiaru zużycia wody.
1.1.25. Średnica nominalna - jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub ś rednicy
wewnętrznej rurocią gu, odpowiadają ca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym wyrażonym w mm.
1.1.26. Wodocią g - zespó łwspó łpracują cych ze sobą obiektó w i urzą dzeń inżynierskich przeznaczony do
zaopatrywania ludnoś ci i przemysł
u w wodę.
1.1.27. Zasuwy – uzbrojenie do regulacji ruchu wody
1.1.28. Zgrzeina - miejsce złącza zgrzewanego, w któ rym nastą piło połączenie (materiałów) o fizycznej
cią gł
oś ci.
1.1.29. Zgrzewalnoś ć - podatnoś ć materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy okreś lonych warunkach
technologicznych.
1.1.30. Zgrzewanie - metoda spajania przy któ rej połączenie materiałów następuje wskutek docisku, niezależnie
od źró dł
a, iloś ci i koncentracji ciepł
a występują cego w czasie ł
ą czenia.
1.1.31. Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej częś ci, wykonane za pomocą zgrzewania.
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1.1.32. Zasypka główna – wypełnienie gruntem między gó rną powierzchnią zasypki wstępnej a powierzchnią
terenu, spodem drogi.
1.1.33. Zasypka wstępna – warstwa wypełniają cego materiału gruntowego tużnad wierzchem rury
Pozostał
e okreś lenia podstawowe są zgodne z obowią zują cymi, odpowiednimi polskimi normami
Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Ø
(kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane)
Ø
(kod CPV 45231100-6 - Ogó lne roboty budowlane zwią zane z budową rurocią gó w)
Ø
(kod CPV 45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodocią gó w
Ø
(kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodocią gó w i rurocią gó w do
odprowadzania ś ciekó w
1.2.
Zakres robót.
Przedmiotem opracowania jest okreś lenie podstawowych norm i przepisó w zwią zanych z prowadzeniem robó t
instalacyjnych w zakresie objętym Projektem Budowlanym:
Sieć wodociągowa dla inwestycji:
Przebudowa amfiteatru i parku zdrojowego w Ustroniu
Niniejsze opracowanie można stosować wył
ą cznie przy wykonawstwie robó t montażowych dla w/w inwestycji.
Stosowanie podanych norm i przepisó w nie może być sprzeczne z żadnymi innymi, obowią zują cymi w chwili
prowadzenia robó t, normami i przepisami.
1.3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Szczegółowy zakres robót.
Wytyczenie trasy
Wykonanie wykopó w
Zabezpieczenie obcego uzbrojenia na trasie przył
ą cza
Wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem
Montażrurocią gó w
Wykonanie pró by szczelnoś ci
Wykonanie pomiaró w geodezyjnych powykonawczych
Wykonanie zasypki piaskiem z zagęszczeniem
Uł
ożenie taś my ostrzegawczej
Zasypanie pozostał
ej częś ci wykopu

1.4.
Ogólne wymagania robót.
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z projektami wykonawczymi dotyczą cymi odpowiedniego rodzaju
robó t. Na Wykonawcy spoczywa obowią zek wykonania robó t, w peł
nym zakresie tzn. wraz z robotami
towarzyszą cymi niewymienionymi w tych punktach. W przypadkach wymagają cych wyjaś nień , uś ciś leń lub
wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwią zaniach Wykonawca ma obowią zek powiadomienia (w formie
wcześ niej ustalonej) projektanta i inspektora nadzoru, w celu podjęcia decyzji technicznych w żą danym lub
proponowanym przez Wykonawcę zakresie. Projekty uzupeł
niają ce opracowane przez Wykonawcę lub firmy
wspó ł
pracują ce podlegają bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji pod rygorem ich
nieważnoś ci.
2. MATERIAŁ Y.
2.1.
Ogólne wymagania.
Dla każdego stosowanego materiał
u lub wyrobu, w tym także poszczegó lnych skł
adnikó w należy zachować
wszystkie wymagania dotyczą ce transportu, przechowywania i skł
adowania zawarte w odpowiednich tematycznych
normach i przepisach zwią zanych z tymi normami oraz instrukcjami producentó w.
W przypadkach wymagają cych dodatkowych wyjaś nień Wykonawca ma obowią zek:
uzyskać brakują ce dane bezpoś rednio od producenta danego materiał
u lub wyrobu,
sprawdzić poprawnoś ć i zgodnoś ć otrzymanych danych z obowią zują cymi normami i innymi dokumentami.
Przechowywanie i skł
adowanie poszczegó lnych materiał
ó w i wyrobó w budowlanych powinno odpowiadać
wymaganiom, okreś lonym przez producentó w i odpowiednie normy, w szczegó lnoś ci powinno umożliwić ich
zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych wł
aś ciwoś ci budowlanych, stworzeniem niebezpieczeń stwa
na placu budowy oraz powinno być zgodne z zasadami BHP i ppoż.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiał
y, dla któ rych normy PN i BN przewidują posiadanie
zaś wiadczenia o jakoś ci lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiał
y
powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora.
2.2.

Wyszczególnienie podstawowych materiałów.

2.2.1.

Rury.
Rury i kształ
tki ciś nieniowe z polietylenu PE 100 szereg SDR 17 o ciś nieniu 1,0 MPa - wg ISO 4427 - ł
ą czone przez
zgrzewanie za pomocą zgrzewarek; ś rednicy ø 150x5,4mm i ø 50x3,6mm
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2.2.2.

Armatura
Zasuwy klinowe owalne koł
nierzowe w obudowie ulicznej na ciś nienie1,0 MPa wg PN-83/M 74024.03, ś rednicy,
Dn 150mm, 74024.03,
Hydranty nadziemne i podziemne HP-80
hydrant p - poż. nadziemny Dn 80 nr kat 8003 JAFAR ustawiony na kolanie dwukoł
nierzowym ze stopką .
Teleskopowe obudowy trzpienia oraz skrzynki uliczne do zasuw - wg PN-M-74081:1998.
Tuleje koł
nierzowe z pierś cieniem dociskowym do poł
ą czeń PE/stal.
Opaska do nawiercania z odejś ciem koł
nierzowym z żeliwa sferoidalnego typ 3050-9330 Dn 300/Dn80
Taś my ostrzegawczo-lokalizacyjne - z wkł
adką metalową dla sieci wodocią gowych.
Tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodocią gowych – wg. PN-86/B-09700.
Studzienka wodomierzowa wg Rysunkó w.
Materiał
y izolacyjne.
Piasek na podsypki i podł
oże - winien odpowiadać PN-87/B-01100.
Na zał
amaniach trasy wodocią gu i odgał
ęzieniach należy zamontować bloki oporowe mocują ce przewó d w
pł
aszczyźnie pionowej i poziomej. Blok winien mieć oparcie w gruncie rodzimym.
2.3.

Składowanie materiałów
2.3.1. Rury przewodowe i ochronne
Rury należy przechowywać w poł
ożeniu poziomym na pł
askim, ró wnym podł
ożu, w sposó b gwarantują cy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz speł
nienie warunkó w bhp. Rury z
tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) należy skł
adować w taki sposó b, aby stykał
y się one z podł
ożem na cał
ej swej
dł
ugoś ci. Można je skł
adować na gęsto uł
ożonych podkł
adach. Wysokoś ć sterty rur nie powinna przekraczać: rur
PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Skł
adowane rury nie powinny być narażone na bezpoś rednie dział
anie
promieniowania sł
onecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30°C.

2.3.2.

Armatura
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wpł
ywami atmosferycznymi i czynnikami powodują cymi korozję.
Wł
azy, stopnie i skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dział
ają cych
korodują co. Skł
adowiska powinny być utwardzone i odwodnione. Wł
azy powinny być posegregowane wg klas.

2.3.3.

Bloki oporowe i kruszywo
Skł
adowisko prefabrykató w blokó w oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca wbudowania. Bloki
oporowe należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można skł
adować w pozycji leżą cej na
podkł
adach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.
Skł
adowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodocią gu. Podł
oże
skł
adowiska powinno być ró wne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczają ce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego skł
adowania i poboru.
Cement powinien być przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdować się silosy w iloś ci
zapewniają cej cią gł
oś ć robó t. Skł
adowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych.
Skł
adowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być
dł
uższy niż3 miesią ce.
3. SPRZĘT.
3.1.
Ogólne wymagania.
Sprzęt do montażu musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
wymagań użytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
częstotliwoś ci i zakresu stanu technicznego,
przestrzegania warunkó w BHP i ochrony ppoż. w czasie użytkowania sprzętu.
3.2.
Wymagania dotyczące sprzętu.
Sprzęt stosowany do robó t instalacyjnych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
Przeglą dy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta
sprzętu i posiadają ce wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu.
3.3.
Wykaz sprzętu
W zależnoś ci od potrzeb, Wykonawca zapewni następują cy sprzęt do wykonania robó t ziemnych i
wykoń czeniowych:
pił
ę do cięcia asfaltu i betonu,
pił
ę motorową ł
ań cuchową 4,2 KM,
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żuraw budowlany samochodowy o noś noś ci do 10 ton,
koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,
spycharkę koł
ową lub gą sienicową do 100 KM,
sprzęt do zagęszczania gruntu - zagęszczarkę wibracyjną , ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
beczkowozy.
pompę do ś ciekó w

3.4.
Sprzęt do robót montażowych
W zależnoś ci od potrzeb i przyjętej technologii robó t, Wykonawca zapewni następują cy sprzęt montażowy:
samochó d dostawczy do 0,9 t,
samochó d skrzyniowy do 5 t,
samochó d skrzyniowy od 5 do 10 t,
samochó d samowył
adowczy od 25 do 30 t,
samochó d beczkowó z 4 t,
przyczepę dł
użycową do 10 t,
zgrzewarki,
narzędzia do procesu zgrzewania,
żurawie samochodowe do 4 t; od 5 do 6 t; od 7 do 10 t,
żurawie samojezdne koł
owe do 5 t; od 7 do 10 t,
wcią garkę ręczną od 3 do 5 t,
wcią garkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t; od 3,2 do 5 t,
wycią g wolnostoją cy z napędem spalinowym 0,5 t,
spawarkę elektryczną wirują cą 300 A,
zespó łprą dotwó rczy tró jfazowy przewoźny 20 KVA,
kociołdo gotowania lepiku od 50 do 100 d m 3,
pojemnik do betonu do 0,75 m3,
mechaniczną giętarkę do prętó w,
nożyce do prętó w mechaniczne elektryczne.
Sprzęt montażowy i ś rodki transportu muszą być w peł
ni sprawne i dostosowane do technologii i warunkó w
wykonywanych robó t oraz wymogó w wynikają cych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT.
4.1.
Ogólne wymagania.
Środki transportu muszą speł
niać wymagania podane w normach i przepisach branżowych.
Sposó b i warunki transportu materiał
ó w i wyrobó w budowlanych instalacyjnych muszą być zgodne z odpowiednimi
normami w zakresie:
§
iloś ci przewożonego materiał
u,
§
sposobu jego ukł
adania na ś rodku transportowym,
§
sposobu zabezpieczenia przewożonego ł
adunku,
§
sposobu zał
adunku u dostawcy i wył
adunku w miejscu docelowym.
Maszyny, sprzęt i urzą dzenia sł
użą ce do transportu używane w obrębie placu budowy muszą speł
niać warunki
techniczne i odbiorowe zgodne z obowią zują cymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi.
Do podnoszenia rur PVC i elementó w z PE należy używać taś m o dostatecznej szerokoś ci dobranej odpowiednio do
wymiaró w transportowanych elementó w oraz dostatecznie szerokich podpó r. Taś my gł
ó wne powinny mieć
przynajmniej 100 mm szerokoś ci. Nie wolno stosować ł
ań cuchó w i drutó w. Koń ce rur powinny być zaś lepione do
momentu wykonania spoin. Należy unikać przenoszenia rur w temperaturach poniżej –15°C.
Rury i kształ
tki skł
adować na ró wnym podł
ożu na podkł
adach drewnianych o gruboś ci min. 10cm i szerokoś ci min.
12cm rozstawionych co max. 2m.
Rury mogą być ukł
adane warstwami, wysokoś ć stosu rur nie powinna przekraczać 1,5m.
Transport armatury powinien odbywać się krytymi ś rodkami transportu, zgodnie z obowią zują cymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (• DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.
Transport blokó w może odbywać się dowolnymi ś rodkami transportu.
Bloki mogą być ukł
adane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy ró wnomiernym rozł
ożeniu ł
adunku
wykorzystana był
a noś noś ć ś rodka transportu. Ł adunek powinien być zabezpieczony przed możliwoś cią przesuwu
w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzó w i wypeł
nienie pozostał
ych szczelin (między ł
adunkiem a
burtami pojazdu) materiał
em odpadowym (np. stare opony, kawał
ki drewna itp.).
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi ś rodkami.
Wykonawca zapewni ś rodki transportowe w iloś ci gwarantują cej cią gł
oś ć dostaw materiał
ó w, w miarę postępu
robó t.
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5. WYKONANIE ROBÓ T.
5.1.
Ogólne zasady wykonania.
Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowią zują cymi:
- normami podstawowymi,
- normami zwią zanymi z normami podstawowymi,
- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robó t,
- przepisami BHP i ochrony ppoż. w zakresie obowią zują cym dla danych robó t,
- projektami wykonawczymi branżowymi,
- ustaleniami podjętymi w czasie peł
nienia nadzoru autorskiego.
5.2.
Szczegóły prowadzenia poszczególnych rodzajów robót.
Montażrur PE i PVC należy prowadzić zgodnie z wytycznymi technologicznymi i instrukcją montażu producenta
pod nadzorem osó b z uprawnieniami w tym zakresie oraz przedstawicieli Inwestora oraz Użytkownika.

5.2.1.

Wykonywanie wykopów.
wykopy wykonać zgodnie z zgodnie z PN-B-10736:1999 w powią zaniu z instrukcją montażową producenta
rur PE. Po wyznaczeniu trasy w terenie wg wspó ł
rzędnych geodezyjnych wykonać przekopy kontrolne celem
dokł
adnego usytuowania urzą dzeń podziemnych w obecnoś ci użytkownikó w tych urzą dzeń . Miejsca skrzyżowań i
zbliżenia z istnieją cym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z projektem i obowią zują cymi w przedmiotowym
zakresie przepisami i normami.
należy zapewnić dostateczne miejsce do ukł
adania, podpierania i montażu rur na prawidł
owej gł
ębokoś ci
We wszystkich niezbędnych wjazdach i dojś ciach dla pieszych ustawić kł
adki na czas budowy. Wykopy
widocznie oznakować i maksymalnie zabezpieczyć.
zwraca się uwagę na prace wykonywane sprzętem mechanicznym w pobliżu napowietrznych linii
energetycznych jak i teżw miejscach ich skrzyżowania z trasą wodocią gu. Prace te powinny być wykonane zgodnie
z normą PN-E-05100-01 oraz wytycznymi zawartymi PBUE Zeszyt Nr 18 z dnia 31.05.1987r
Roboty przygotowawcze
Przed przystą pieniem do robó t Wykonawca dokona wytyczenia trasy wodocią gu i trwale oznaczy je w terenie za
pomocą koł
kó w osiowych, koł
kó w ś wiadkó w i koł
kó w krawędziowych. W przypadku niedostatecznej iloś ci
reperó w stał
ych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez sł
użby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperó w i ich rzędne przekaże Inżynierowi.
W celu zabezpieczenia wykopó w przed zalaniem wodą pompowaną z wykopó w lub z opadó w , atmosferycznych
powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następują ce warunki:
gó rne krawędzie bali przyś ciennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegają cy teren;
powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiają cym ł
atwy odpł
yw wody poza teren
przylegają cy do wykopu;
w razie koniecznoś ci wykonany zostanie cią g odprowadzają cy wodę na bezpieczną odległ
oś ć.
Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbió rki nawierzchni i podbudowy, a materiałz
rozbió rki odwiezie i zł
oży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.
Wykopy należy wykonać jako otwarte, obudowane. Jeżeli materiał
y obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone
przed szkodliwym wpł
ywem warunkó w atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę
poprzez zastosowanie odpowiednich ś rodkó w antykorozyjnych lub impregnacyjnych wł
aś ciwych dla danego
materiał
u.
Metody wykonywania wykopó w (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do gł
ębokoś ci wykopó w,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien być
wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inżyniera. Wykopy pod przewody powinny być
rozpoczynane od najniżej poł
ożonego punktu rurocią gu przesuwają c się stopniowo do gó ry. Wykonanie obrysu
wykopu należy dokonać przez uł
ożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposó b, aby
jednocześ nie był
y ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić koł
kami lub klamrami. Minimalna
szerokoś ć wykopu w ś wietle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do ś rednicy przewodu i wynosić 0,8
m plus ś rednica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ś cian wykopu należy prowadzić w miarę jego gł
ębienia. Dno
wykopu powinno być ró wne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno
być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu
należy wykonać bezpoś rednio przed uł
ożeniem przewodó w. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub
w sposó b uzgodniony z Inżynierem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,15 do 0,20 m gł
ębiej od projektowanego poziomu
dna.
W trakcie realizacji robó t ziemnych należy nad wykopami ustawić ł
awy celownicze umożliwiają ce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.
Ł awy należy montować nad wykopem na wysokoś ci ca`1.0m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30m. Ł awy
powinny mieć wyraźne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżują ce się lub biegną ce ró wnolegle z wykopem, powinny być
zabezpieczone przed uszkodzenie, a w razie potrzeby podwieszone w sposó b zapewniają cy ich eksploatację.
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Wyjś cie (zejś cie) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osią gnięcia gł
ębokoś ci większej niż1 m
od poziomu terenu, w odległ
oś ci nieprzekraczają cej 20m.
Przygotowanie podłoża
Rodzaj podł
oża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, żwirowopiaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymał
oś ci powyżej 0,05 MPa podł
ożem jest grunt naturalny przy
nienaruszonym dnie wykopu, speł
niają cy wymagania normy PN-85/B-10726. W gruntach spoistych lub skalistych
należy wykonać podł
oże wzmocnione z warstw pospó ł
ki lub żwiru z domieszką piasku gruboś ci od 15 do 20 cm,
zgodnie z PN-53/B-06584. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robó t) podł
oże należy wykonać z
warstwy żwiru lub tł
ucznia z piaskiem gruboś ci od 15 do 20 cm ł
ą cznie z uł
ożonymi są czkami odwadniają cymi. W
gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podł
oże należy wykonać zgodnie z indywidualną
dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inżyniera. Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego
podł
oża do IS nie mniej niż0,95.

5.2.2. Roboty montażowe - wodociąg
5.2.2.1.
Warunki ogólne
Odległ
oś ć osi przewodu w planie od urzą dzeń podziemnych i naziemnych oraz od ś ciany budowli powinna być
zgodna z dokumentacją .
5.2.2.2.
Wytyczne wykonania przewodów
Celem usprawnienia montażu rurocią gu w wykopie, należy na powierzchni terenu przygotować peł
ny zestaw
kształ
tek skł
adają cy się na montażposzczegó lnych węzł
ó w. Zalecane teżjest tam okreś lony częś ciowy montaż
elementó w skł
adowych poszczegó lnych węzł
ó w.
Na uzbrojenie węzł
ó w skł
adają się: odgał
ęzienia (tró jniki), zasuwy.
Z uwagi na znaczną ró żnicę gęstoś ci pomiędzy tworzywem sztucznym, a żeliwem (armatura), należy wszystkie
węzł
y na przewodzie, w któ rym mają zastosowanie armatura i kształ
tki z żeliwa, zabezpieczyć blokami
podporowymi.
Dla wykonania węzł
a oraz poł
ą czeń rur PE na dnie wykopu, należy uwzględnić lokalne poszerzenie wykopu z
odpowiednim zabezpieczeniem warunkó w bhp oraz dojś ciem dla umieszczenia urzą dzenia do zgrzewania poł
ą czeń .
Dla wykonania zgrzewu na dnie wykopu nie zachodzi koniecznoś ć pogł
ębienia w tym miejscu jego dna.
Rury na dnie wykopu powinny być uł
ożone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkó w. Wł
aś ciwe
poł
ożenie uł
ożonych odcinkó w rur w stosunku do kierunku osi wodocią gu sprawdza się pionem, a w stosunku do
linii dna projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub ł
atą mierniczą i niwelatorem.
Odległ
oś ć gó rnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego koń ca stanowi odległ
oś ć pł
aszczyzny
wyznaczonej przez ł
awy celownikó w od pł
aszczyzny projektowanego dna przewodu i powinna wyrażać się w
peł
nych metrach lub pó ł
metrach.
Po uł
ożeniu należy rurocią g zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nieró wnym
uł
ożeniu rurocią gu w wykopie, należy go podnieś ć i wyró wnać podł
oże przez podsypkę z dobrze ubitego piasku.
Niedopuszczalne jest wyró wnanie poł
ożenia rurocią gu przez podł
ożenie kawał
ka drewna, cegł
y lub kamienia. Przed
zakoń czeniem dnia roboczego lub zejś ciem z budowy, należy zabezpieczyć koń ce ukł
adanego rurocią gu przed
zamuleniem wodą opadową , przez zatkanie korkiem wlotu do ostatniej rury.
Montażrurocią gó w jak i jego uł
ożenie na dnie wykopu powinna przebiegać przy dodatnich temperaturach
zewnętrznych.
Wł
ą czanie budowanego odcinka przewodu do istnieją cego przewodu powinno się odbywać w temperaturze
zbliżonej do temperatury 5°C – 15°C latem, a zimą gdy jest najcieplej.
Ukł
adanie rur należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur PE.
5.2.2.3.
Rury PE
Montażrurocią gu z rur PE wykonać za pomocą zł
ą cz zgrzewanych zgodnie z instrukcją Producenta rur.
Zł
ą cza zgrzewane wykonane są w trzech technologiach ł
ą czenia jako:
§
zgrzewanie czoł
owe (rur i kształ
tek),
§
zgrzewanie kielichowo-polifuzyjne (zgrzewanie rur ł
ą cznikami - kształ
tkami kielichowymi),
§
zgrzewanie elektrooporowe (zgrzewanie rur z kształ
tkami, zł
ą czkami ró wnoprzelotowymi z
wmontowanym wewną trz drutem oporowym - zł
ą czki elektrooporowe).
Przy zgrzewaniu czoł
owym wymaga się aby:
§
zgrzewane rury miał
y tą samą ś rednicę i te same gruboś ci ś cianek,
§
rury był
y ustawione wspó ł
osiowo,
§
koń có wki rur był
y dokł
adnie wyró wnane przed ich zgrzewaniem,
§
temperatura w czasie zgrzewania koń có w rur był
a w przedziale od 210-220oC (PE), czas usunięcia pł
yty
grzewczej przed dociskiem koń có wki rury byłmożliwie kró tki ze względu na dużą wrażliwoś ć na utlenianie (PE),
§
sił
a docisku w czasie chł
odzenia zł
ą cza po jego zgrzaniu był
a utrzymana na stał
ym poziomie, a w
szczegó lnoś ci w temperaturze powyżej 100oC kiedy zachodzi krystalizacja materiał
u, w zwią zku z tym chł
odzenie
zł
ą cza powinno odbywać się w sposó b naturalny bez przyspieszenia.
Inne parametry , któ re powinny być ś ciś le przestrzegane wg instrukcji producenta, takie jak:
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§
sił
a docisku przy rozgrzaniu i wł
aś ciwym grzaniu powierzchni,
§
czas rozgrzewania,
§
czas dogrzewania,
§
czas zgrzewania i chł
odzenie.
Wszystkie poł
ą czenia powinny być tak wykonane, aby był
a zapewniona szczelnoś ć przy ciś nieniu pró bnym oraz
roboczym. Po zakoń czeniu zgrzewania czoł
owego i zdemontowania urzą dzenia zgrzewają cego, należy
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaró w nadlewu, (szerokoś ci i gruboś ci) i
oszacowaniu wartoś ci tych odchyleń . Wartoś ci te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń okreś lonych
przez danego producenta.
Przed ukoń czeniem dnia roboczego, należy zabezpieczyć koń ce wodocią gu przed zamuleniem wodą deszczową . Po
uł
ożeniu wodocią gu należy wykonać obsypkę rur piaskiem do wysokoś ci 30 cm ponad wierzch rury z dokł
adnym
podbiciem pachwin.
W miejscach poł
ą czeń należy pozostawić odkryty wodocią g dla dokonania sprawdzenia szczelnoś ci w czasie
trwania pró by.
5.2.2.4.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem
Zabezpieczenie przewodu w planie i w pionie należy wykonać zgodnie z Rysunkami, przy czym bloki oporowe lub
inne umocnienia należy umieszczać przy koń có wkach, odgał
ęzieniach pod zasuwami a także na zmianach kierunku
– dla przewodó w z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształ
tek.
5.2.2.5.
Uzbrojenie
Na montowanych zasuwach należy przedł
użyć obudowy do poziomu terenu projektowanego i zamontować skrzynki
uliczne. Zasuwę należy ustawić na fundamencie betonowym niezależnie od rodzaju gruntu. W punktach wł
ą czenia
przył
ą czy na przewodzie wodocią gowym montować tró jniki, zasuwy koł
nierzowe, tuleje koł
nierzowe, a w
przypadku wykonywania podł
ą czenia do istnieją cego wodocią gu zamontować kompletne nawiertki, skł
adają ce się
obejmy z zaworem odcinają cym, obudowy teleskopowej i skrzynki ulicznej.
5.2.2.6.
Bloki podporowe i oporowe betonowe
Bloki oporowe powinny mieć izolację od strony przewodu z warstwy grubej folii lub taś my z tworzywa,
oddzielają cej beton od rurocią gu. Ściany oporowe blokó w powinny przylegać do nienaruszonego gruntu i
zapewniać statecznoś ć bloku.
5.2.2.7.
Płukanie
Po zakoń czeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach pró by szczelnoś ci należy dokonać jego pł
ukania,
używają c do tego czystej wody. Prędkoś ć przepł
ywu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogł
a wypł
ukać
wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.
Przewó d można uznać za dostatecznie wypł
ukany, jeżeli wypł
ywają ca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna.
5.2.2.8.
Dezynfekcja
Przewody wodocią gowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworu polichlorku sodu. Czas
trwania dezynfekcji powinien wynieś ć 24 godziny. Po usunięciu wody zawierają cej zwią zki chloru należy
przeprowadzić ponowne pł
ukanie. Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań
bakteriologicznych wykonanych po pł
ukaniu przewodu wykażą , że pobrana pró bka wody speł
nia wymagania wody
do picia i wody na potrzeby gospodarcze.
5.2.2.9.
Głębokość ułożenia przewodu
Gł
ębokoś ć uł
ożenia wodocią gu, powinna być taka, aby jego przykrycie był
o większe od gł
ębokoś ci przemarzania
gruntu. Dla rur o DN do 1000 mm zgodnie z PN-B-10725 należy zwiększyć o 0,40 m przykrycie wodocią gu w
stosunku do gł
ębokoś ci przemarzania hz a dla rur o DN powyżej 1000 mm – o 0,20 m. Dla gł
ębokoś ci przemarzania
hz = 1,00 gł
ębokoś ć przykrycia h wynosi min: 1,40 m i 1,20 m odpowiednio do ś rednicy.
5.2.2.10.
Wytyczne wykonania rur ochronnych
Przejś cia pod drogą oraz kanał
ami ciepł
owniczymi należy wykonać metodą przewiertu w rurze stalowej ochronnej.
Na rurocią gu przewodowym zamontować pł
ozy ś lizgowe. Po zmontowaniu koń ce rury ochronnej zabezpieczyć
manszetami uniwersalnymi.
5.2.2.11.
Podłączenie do istniejącej sieci
Po uzyskaniu pozytywnej pró by szczelnoś ci wodocią gu po pł
ukaniu i dezynfekcji, należy przystą pić do poł
ą czenia z
istnieją cą siecią wodocią gową . Przed przystą pieniem do wł
ą czenia, należy powiadomić wł
aś ciciela sieci oraz
przygotować odpowiednie materiał
y i sprzęt, tak aby czas wył
ą czenia wodocią gu z sieci byłjak najkró tszy. Po
podł
ą czeniu, nieczynne odcinki sieci wodocią gowej należy zdemontować lub zamulić.
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5.2.2.12.
Oznaczenie uzbrojenia sieci
Dla oznaczenia uzbrojenia sieci wodocią gowej należy zamontować tabliczki na istnieją cych ogrodzeniach. Przy
braku ogrodzeń , należy wykonać sł
upki z rur stalowych φ 50 mm i do nich przymocować tabliczki. Uzbrojenie
występują ce na sieci wodocią gowej oznaczyć wg normy PN-B-09700:1986.

5.2.3.

Zasypywanie wykopów.
Po dokonaniu odbioru można przystą pić do zasypu wykopu.
Zasypanie ułożonych rur do wysokości strefy niebezpiecznej ( 30cm ponad rurę ).
Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić izolacji rur stalowych, oraz nie uszkodzić rur PE.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodocią gu na odcinku strefy niebezpiecznej.
Zasypanie rur należy rozpoczą ć od ró wnomiernego obsypania rur z bokó w, z dokł
adnym zagęszczeniem obsypki
warstwami gruboś ci 10 – 20cm, ręcznie lub mechanicznie.
Do zasypu należy używać gruntó w sypkich, mał
o spoistych niezawierają cych kamieni oraz torfu i pozostał
oś ci
materiał
ó w budowlanych. Zasypywanie należy wykonać ostrożnie.
Nad projektowanymi rurocią gami uł
ożyć taś mę znacznikową z wkł
adką metalową poł
ą czoną z koń có wkami z
istnieją cym i projektowanym uzbrojeniem.
Zasypywanie wykopu do poziomu terenu
Pozostał
y wykop należy zasypać warstwami ziemi o gruboś ci 20-30cm sposobem ręcznym lub mechanicznym z
zagęszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95%. Sprawdzenie zagęszczenia co 50m. Zasypywanie wykopó w
podczas mrozó w jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrożenia ziemi.
Rozbiórka umocnienia ścian wykopu
Jednocześ nie z zasypywaniem wykopu należy stopniowo prowadzić rozbió rkę umocnienia. Przy zwalaniu rozpó r
należy możliwie unikać wstrzą só w w otaczają cym gruncie.
Po wykonaniu zasypania do odpowiedniej gł
ębokoś ci należy przystą pić do odbudowy nawierzchni wg zaleceń
projektowych
6. KONTROLA JAKOŚ CI ROBÓ T.
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Jakoś ć robó t instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich przepisach
Prawa Budowlanego. Sposó b badań przeprowadzanych dla poszczegó lnych robó t lub ich fragmentó w musi
dokł
adnie odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.
Dokumenty powstał
e w wyniku przeprowadzonych badań i pomiaró w należy traktować jako częś ć skł
adową
protokoł
ó w odbioru i zał
ą czyć do Dziennika Budowy- dotyczy to m.in. powykonawczych operató w geodezyjnych,
protokoł
ó w z pomiaró w geodezyjnych oraz rzeczywistych odchył
ek montażowych.
6.2.
Badania i pomiary (sposób i częstotliwość ).
Wykonawca jest zobowią zany do stał
ej i systematycznej kontroli prowadzonych robó t w zakresie i z częstotliwoś cią
zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.
W szczegó lnoś ci kontrola powinna obejmować:
§ sprawdzenie rzędnych zał
ożonych ł
aw celowniczych w nawią zaniu do podanych na placu budowy starych
punktó w niwelacyjnych z dokł
adnoś cią odczytu do 1 mm,
§ sprawdzenie metod wykonywania wykopó w,
§ zbadanie materiał
ó w i elementó w obudowy pod ką tem ich zgodnoś ci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwó rcę,
§ badanie zachowania warunkó w bezpieczeń stwa pracy,
§ badanie zabezpieczenia wykopó w przed zalaniem wodą ,
§ badanie prawidł
owoś ci podł
oża naturalnego, w tym gł
ó wnie jego nienaruszalnoś ci, wilgotnoś ci i zgodnoś ci z
okreś lonym w dokumentacji,
§ badanie i pomiary szerokoś ci, gruboś ci i zagęszczenia wykonanego podł
oża wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,
§ badanie w zakresie zgodnoś ci z dokumentacją techniczną i warunkami okreś lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwó rni materiał
ó w, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
§ badanie gł
ębokoś ci uł
ożenia przewodu, jego odległ
oś ci od budowli są siadują cych i ich zabezpieczenia,
§ badanie uł
ożenia przewodu na podł
ożu,
§ badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
§ badanie zastosowanych zł
ą czy i ich uszczelnienie,
§ badanie zmiany kierunkó w przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
§ badanie zabezpieczenia przewodu przy przejś ciu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe), badanie
zabezpieczenia przed korozją i prą dami bł
ą dzą cymi,
§ badanie wykonania obiektó w budowlanych na przewodzie wodocią gowym (w tym: badanie podł
oża,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozj ą , sprawdzenie przejś ć
rurocią gó w przez ś ciany, sprawdzenie montażu przewodó w i armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw
wł
azó w oraz sprawdzenie stopni wł
azowych, otworó w montażowych i urzą dzeń wentylacyjnych),
§ badanie szczelnoś ci cał
ego przewodu,
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§ badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
§ badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wska źnikó w zagęszczenia poszczegó lnych
jego warstw.
§ Badanie pł
ukania i dezynfekcji przewodu - przeprowadza się poprzez sprawdzenie wynikó w badań
fizykochemicznych i bakteriologicznych.
6.3.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
§ odchylenie odległ
oś ci krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej
niż± 5 cm,
§ odchylenie wymiaró w w planie nie powinno być większe niż0,1 m,
§ odchylenie gruboś ci warstwy zabezpieczają cej naturalne podł
oże nie powinno przekroczyć ±3 cm,
§ dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podł
oża wzmocnionego od ustalonego na ł
awach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodó w z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostał
ych przewodó w 5 cm,
§ ró żnice rzędnych wykonanego podł
oża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodó w z
tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostał
ych przewodó w ± 2cm,
§ dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ł
awach celowniczych nie powinny przekroczyć: dla
przewodó w z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostał
ych przewodó w 2 cm,
§ dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodó w z
tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostał
ych przewodó w
± 2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
§ stopień zagęszczenia zasypki wykopó w okreś lony w trzech miejscach na dł
ugoś ci 100 m nie powinien wynosić
mniej niż0,97.
6.4.
Badania w zakresie szczelności przewodu
Szczelnoś ć odcinka przewodu powinna być taka, przy pró bie hydraulicznej ciś nienie wykonane na manometrze, nie
spadł
o w cią gu 30 min. poniżej wartoś ci ciś nienia pró bnego.
6.5.
Badanie szczelności odcinka przewodu próbą hydrauliczną zgodnie z PN-B-10725:1997.
Przewó d nie może być zewną trz zanieczyszczony. W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do zł
ą czy ze
wszystkich stron. Koń có wki odcinka przewodu oraz wszystkie odgał
ęzienia powinny być zamknięte za pomocą
odpowiednich zaś lepek z uszczelnieniem. Przewó d na cał
ej dł
ugoś ci powinien być zabezpieczony przed
przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku nie powinny być instalowane przed pró bą szczelnoś ci
hydranty, zawory i inna armatura za wyją tkiem zasuw, któ re w czasie badania powinny być cał
kowicie otwarte, a
dł
awiki odcią gnięte w sposó b zapewniają cy ich cał
kowitą szczelnoś ć. Przewidziane bloki oporowe powinny być
wykonane. Nie należy stosować zasuw jako zamknięć badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny być zasypane
piaskiem do wysokoś ci poł
owy ś rednicy przewodu, piasek powinien być ubity dokł
adnie z obu stron przewodu.
Każda rura powinna być w ś rodku obsypana od gó ry piaskiem, za wyją tkiem zł
ą czy.
Ciś nienie pró bne = 1,5 x wartoś ć ciś nienia roboczego.
Pró bę szczelnoś ci cał
ego przewodu wykonać wg procedur zawartych w PN-B-10725.
6.6.
Opis badań
W wyżej poł
ożonym koń cu przewodu oraz we wszystkich miejscach w któ rych może gromadzić się powietrze,
należy umieś cić rurki odpowietrzają ce z zaworami do odprowadzenia powietrza.
Na rurce odpowietrzają cej wyżej poł
ożonej koń có wki wodocią gu należy zamontować tró jnik z manometrem oraz
zawó r przelotowy, o wytrzymał
oś ci zaworu przy pompie hydraulicznej z kurkiem spustowym pod manometrem.
Napeł
nianie odcinka przewodu wodą należy w miarę możliwoś ci rozpoczą ć od niżej poł
ożonego koń ca odcinka
przewodu oraz przeprowadzać powoli, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po stwierdzeniu pojawienia
się wody we wszystkich rurkach odpowietrzają cych, należy zamkną ć ich zawory. Do niżej poł
ożonego koń ca
odcinka wodocią gu należy podł
ą czyć pompę hydrauliczną i podtrzymywać ciś nienie zapewniają ce cał
kowite
napeł
nienie odcinka przewodu przez 12 godzin. Po napeł
nieniu odcinka przewodu wodą , należy podnieś ć ciś nienie
w przewodzie do wysokoś ci ciś nienia roboczego, następnie otworzyć zawó r w rurce odpowietrzają cej. Tym
sposobem należy podnieś ć ciś nienie ażdo jego stabilizacji na wysokoś ci ciś nienia pró bnego, następnie wył
ą czyć
pompę hydrauliczną . Po ustabilizowaniu się ciś nienia w przewodzie na wysokoś ci ciś nienia pró bnego należy przez
30 min. sprawdzać, czy ciś nienie na manometrze nie spada poniżej ciś nienia pró bnego. Należy jednocześ nie
obserwować przewó d i zł
ą cza.
6.7.
Ocena wyników badań .
Ocena wynikó w badań powinna być zgodna z wymaganiami obowią zują cymi dla kontrolowanego zakresu robó t.
Nie dopuszcza się zwiększania lub zmniejszania zakresu badań i ich interpretacji niezgodnej z obowią zują cymi
aktami prawnymi i normalizacyjnymi.
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7. OBMIAR ROBÓ T.
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione elementy
skł
adowe, obmierzone wedł
ug innych jednostek:
studzienki w kompletach,
obudowy tunelowe: wykopy i zasypki – m3 (metr sześ cienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m3 (metr
sześ cienny), izolacja – m2 (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robó t będzie okreś lać faktyczny zakres wykonywanych robó t zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robó t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inżyniera o zakresie obmierzanych robó t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiaró w. Jakikolwiek bł
ą d lub przeoczenie (opuszczenie) w iloś ciach podanych
w ś lepym kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowią zku ukoń czenia
wszystkich robó t. Bł
ędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piś mie. Obmiar gotowych robó t
będzie przeprowadzony z częstoś cią wymaganą do celu miesięcznej pł
atnoś ci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreś lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
7.2.
Zasady określania ilości robót i materiałów
Dł
ugoś ci i odległ
oś ci pomiędzy wyszczegó lnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdł
użlinii
osiowej. Objętoś ci będą wyliczone w m3 jako dł
ugoś ć pomnożona przez ś redni przekró j. Iloś ci, któ re mają być
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.
7.3.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urzą dzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robó t będą zaakceptowane przez Inżyniera.
Urzą dzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą dzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestują cych to Wykonawca będzie posiadać ważne ś wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzą dzenia pomiarowe
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w cał
ym okresie trwania robó t.
7.4.
Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzą dzenia wagowe odpowiadają ce odnoś nym wymaganiom. Będzie
utrzymywać to wyposażenie zapewniają c w sposó b cią gł
y zachowanie dokł
adnoś ci wg norm zatwierdzonych przez
Inżyniera.
7.5.
Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częś ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkó w robó t, a także w przypadku
występowania dł
uższej przerwy w robotach. Obmiar robó t zanikają cych przeprowadza się w czasie ich
wykonywania. Obmiar robó t podlegają cych zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposó b zrozumiał
y i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętoś ci będą uzupeł
nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaró w. W razie braku miejsca szkice mogą być doł
ą czone w formie oddzielnego zał
ą cznika do
rejestru obmiaró w, któ rego wzó r zostanie uzgodniony z Inżynierem.
8. ODBIÓ R ROBÓ T.
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót.
Odbió r robó t w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z:
- obowią zują cymi normami i przepisami,
- „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robó t budowlano-montażowych” tom II
Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnoś ciach odbiorowych są protokoł
y odbioru robó t zanikają cych
i ulegają cych zakryciu,
wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,
karty gwarancyjne,
wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dał
y wyniki pozytywne.
W celu sprawdzenia zgodnoś ci z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami norm, badania odbiorcze winny być
prowadzone na bieżą co jako odbiory częś ciowe podczas ukł
adania przewodu, wykonywania zasypki i innych prac,
któ re spowodują zakrycie i niedostępnoś ć niektó rych elementó w. Po zakoń czeniu budowy należy dokonać odbioru
koń cowego cał
ej budowli. Zasady prowadzenia badań okreś lają normy podane niżej. Jeżeli któ rekolwiek
z wymagań przy odbiorze nie został
o speł
nione, należy daną fazę robó t uznać za wykonaną niezgodnie z
wymaganiami i po dokonaniu poprawek przystą pić do ponownych badań .
Badania i sprawdzenia przewodu i studzienek winny być poprzedzone:
- sprawdzeniem odkryć wykopaliskowych i nieprzewidzianych urzą dzeń ,
- sprawdzeniem robó t pomiarowych
- sprawdzeniem robó t przygotowawczych
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i uzupeł
nione badaniami podł
oża oraz robó t ziemnych zwią zanych z zasypaniem wykopu.
W zależnoś ci od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następują cym etapom odbioru:
Ø
odbiorowi robó t zanikają cych i ulegają cych zakryciu,
Ø
odbiorowi częś ciowemu,
Ø
odbiorowi ostatecznemu,
Ø
odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.
Odbiór robót zanikających.
Odbiorowi robó t zanikają cych i ulegają cych zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynnoś ci zwią zane z
przebudową sieci wodocią gowej, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudową ś cian wykopó w, przygotowanie podł
oża,
roboty montażowe wykonania rurocią gó w,
wykonanie rur ochronnych, wykonanie obudowy tunelowej,
wykonanie izolacji,
pró by szczelnoś ci przewodó w, zasypanie i zagęszczenie wykopu.
Odbió r robó t zanikają cych powinien być dokonany w czasie umożliwiają cym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogó lnego postępu robó t.
Dł
ugoś ć odcinka robó t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić: okoł
o
300 m dla przewodó w z rur żeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposó b prowadzenia wykopó w
oraz dla przewodó w z rur stalowych i PVC, w przypadku uł
ożenia ich w wykopach o ś cianach umocnionych, zaś dla
przewodó w uł
ożonych w wykopach nieumocnionych z rur PVC okoł
o 600 m, z rur stalowych okoł
o 1000 m.
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie dł
ugoś ci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że
powinna być ona uzależniona od warunkó w lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami
techniczno-ekonomicznymi.

8.2.1.

Odbiór częściowy.
Odbió r częś ciowy polega na ocenie iloś ci i jakoś ci wykonanych częś ci robó t. Odbioru częś ciowego robó t dokonuje
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robó t. Odbioru robó t dokonuje Inżynier
8.3.

Odbiór ostateczny robót.
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbió r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robó t w odniesieniu do ich iloś ci, jakoś ci i
wartoś ci. Cał
kowite zakoń czenie robó t oraz gotowoś ć do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwł
ocznym powiadomieniem na piś mie o tym fakcie Inżyniera.
Odbió r ostateczny robó t nastą pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczą c od dnia potwierdzenia przez
Inżyniera zakoń czenia robó t i przyjęcia dokumentó w.
Odbioru ostatecznego robó t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiają cego w obecnoś ci Inżyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierają ca roboty dokona ich oceny jakoś ciowej na podstawie przedł
ożonych dokumentó w,
wynikó w badań i pomiaró w, ocenie wizualnej oraz zgodnoś ci wykonania robó t z dokumentacją projektową i
specyfikacją .
W toku odbioru ostatecznego robó t komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioró w robó t
zanikają cych i ulegają cych zakryciu, zwł
aszcza w zakresie wykonania robó t uzupeł
niają cych i robó t
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robó t poprawkowych lub robó t uzupeł
niają cych w lub robotach
wykoń czeniowych, komisja przerwie swoje czynnoś ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisję, że jakoś ć wykonywanych robó t w poszczegó lnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikację z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpł
ywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeń stwo ruchu, komisja dokona potrą ceń , oceniają c pomniejszoną wartoś ć
wykonywanych robó t w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.3.1.

8.3.2.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robó t jest protokó łodbioru ostatecznego robó t
sporzą dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiają cego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowią zany
przygotować następują ce dokumenty:
§
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeś li został
a
sporzą dzona w trakcie realizacji umowy,
§
szczegó ł
owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentó w umowy i ew. uzupeł
niają ce lub
zamienne),
§
recepty i ustalenia technologiczne,
§
dzienniki budowy i rejestry obmiaró w (oryginał
y),
§
wyniki pomiaró w kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
§
deklaracje zgodnoś ci lub certyfikaty zgodnoś ci wbudowanych materiał
ów
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§
opinię technologiczną sporzą dzoną na podstawie wszystkich wynikó w badań i pomiaró w zał
ą czonych do
dokumentó w odbioru
§
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robó t towarzyszą cych (np. na zabezpieczenie kolidują cego
uzbrojenia itp.) oraz protokoł
y odbioru i przekazania tych robó t wł
aś cicielom urzą dzeń ,
§
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robó t sieci uzbrojenia terenu,
§
kopię mapy zasadniczej powstał
ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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
robó t. Wszystkie zarzą dzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupeł
niają ce będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiają cego. Termin wykonania robó t poprawkowych i robó t uzupeł
niają cych wyznaczy
komisja.

8.3.3.

Odbiór pogwarancyjny
Odbió r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robó t zwią zanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniał
ych w okresie gwarancyjnym. Odbió r pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „ Odbió r ostateczny robó t” .
8.4.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.
Cał
oś ć robó t należy wykonać i odebrać zgodnie z:
- Projektem podstawowym
- Instrukcją i Katalogiem producenta rur PE
- „ Warunkami wykonania i odbioru robó t budowlano-montażowych” ,
Wykonawca robó t powinien posiadać uprawnienia do wykonywania montażu w wybranej technologii rur PE.
Przed przystą pieniem do wykonywania robó t należy speł
nić warunki postawione przez poszczegó lne branże zawarte
w uzyskanych uzgodnieniach i zgodach na zajęcia terenu, a w trakcie robó t bezwzględnie zapewnić ich nadzó r.
Po wyznaczeniu trasy w terenie wykonać przekopy kontrolne celem dokł
adnego usytuowania urzą dzeń
podziemnych w obecnoś ci użytkownikó w tych urzą dzeń (patrz uzgodnienia). Miejsca skrzyżowań i zbliżenia z
istnieją cym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z projektem i obowią zują cymi w przedmiotowym zakresie
przepisami i normami.
Wykonać pomiary powykonawczo-inwentaryzacyjne przed zasypaniem rurocią gu i zabezpieczyć obsł
ugę
geodezyjną . Teren po wykonaniu robó t doprowadzić do stanu pierwotnego.
W trakcie prowadzenia robó t przestrzegać przepisó w BHP i PPOŻ.
9. PODSTAWA PŁ ATNOŚ CI
9.1.
Ogólne zasady podstawy płatności
§ Podstawą pł
atnoś ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
§ Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczał
towo podstawą pł
atnoś ci jest wartoś ć (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
§ Cena jednostkowa lub kwota ryczał
towa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynnoś ci,
wymagania i badania skł
adają ce się na jej wykonanie, okreś lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczał
towe robó t będą obejmować:
§ robociznę bezpoś rednią wraz z towarzyszą cymi kosztami,
§ wartoś ć zużytych materiał
ó w wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkó w i transportu na
teren budowy,
§ wartoś ć pracy sprzętu wraz z towarzyszą cymi kosztami,
§ koszty poś rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
§ podatki obliczone zgodnie z obowią zują cymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2.
Cena jednostkowa
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodocią gowej obejmuje:
§ geodezyjne wytyczenie w terenie trasy wodocią gu,
§ czasowe zajęcie terenu dla potrzeb wykonania przebudowy wodocią gu, odszkodowania,
§ wykonanie i uzgodnienie organizacji robó t, harmonogramy wył
ą czeń
§ roboty przygotowawcze,
§ koszt materiał
ó w i ich dostarczenie na miejsce budowy,
§ wykopanie i zasypanie wykopó w kontrolnych,
§ wykonanie i umocnienie ś cian wykopu,
§ odwodnienie wykopu i przygotowanie podł
oża,
§ wykonanie przekroczeń pod obiektami terenowymi,
§ zabezpieczenie obiektó w z któ rymi krzyżuje się wykonywany wodocią g
§ montażpł
ó z dystansowych dla rurocią gó w,
§ inne prace zwią zane z przekroczeniami obiektó w terenowych,
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§ montażrur w wykopie wraz ze wszystkimi poł
ą czeniami, podparciami i mocowaniami
§ uszczelnienie koń có w rury ochronnej,
§ obsypka rur piaskiem z zagęszczeniem,
§ wykonanie pró by szczelnoś ci rurocią gu oraz dezynfekcji i pł
ukania,
§ podł
ą czenie do istnieją cego rurocią gu,
§ montażarmatury na sieci wodocią gowej wraz z oprzyrzą dowaniem,
§ zasypanie wykopu,
§ zamulenie lub demontażniepotrzebnych rurocią gó w i studzienek,
§ wywiezienie zdemontowanych materiał
ó w,
§ odwó z nadmiaru ziemi,
§ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
§ odbió r techniczny robó t zanikają cych i podlegają cych zakryciu, częś ciowy, ostateczny i pogwarancyjny,
§ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
§ wykonanie dokumentacji powykonawczej,
§ koszt niezbędnych nadzoró w użytkownikó w obiektó w i terenu
§ koszt wody wykorzystywanej do pł
ukania i pró b wraz z kosztem jej odprowadzenia do naturalnych
odbiornikó w lub do istnieją cej kanalizacji,
§ inne prace niezbędne do przebudowy sieci wodocią gowej.
10. PRZEPISY ZWIĄ ZANE.
10.1.
Normy.
LP
1

1.

NR NORMY
2
PN-B-10736:1999

2.

PN-87/B-01060

TEMAT NORMY
3
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod ó w wodocią gowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
Sieć wodocią gowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

3.

PN-81/B-10725

Wodocią gi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

4.

PN-85/B-10726

5.
6.
7.
8.
9.

PN-91/B-10728
PN-89/M-74091
PN-85/M-74081
PN-92/M-74001
PN-84/M-74003

Wodocią gi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych na terenach gó rniczych.
Wymagania i badania.
Studzienki wodocią gowe.
Armatura przemysł
owa. Hydranty nadziemne na ciś nienie nominalne 1 MPa.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Armatura przemysł
owa. Ogó lne wymagania i badania.
Armatura przemysł
owa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na ciś nienie
nominalne 1 MPa.
Armatura przemysł
owa. Zasuwy klinowe koł
nierzowe żeliwne. Wymagania i
badania.
Armatura przemysł
owa. Zasuwy klinowe koł
nierzowe żeliwne na ciś nienie
nominalne 0,63 MPa.
Armatura przemysł
owa. Zasuwy klinowe koł
nierzowe żeliwne na ciś nienie
nominalne 1 MPa.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Klasyfikacja i okreś lenie ś rodowisk.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Ochrona materiał
owo-strukturalna. Wymagania.
Grunty budowlane. Podział
, nazwy, symbole i okreś lenia.
Grunty budowlane. Posadowienia bezpoś rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
Geotechnika . Roboty ziemne . Wymagania ogó lne
Beton zwykł
y.
Kruszywa mineralne do betonu.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
Uszczelki gumowe. Ogó lne wymagania i badania.
Armatura przemysł
owa. Kompensatory jednodł
awicowe koł
nierzowe żeliwne na
ciś nienie nominalne 1 i 1,6 MPa.
Zaprawy budowlane zwykł
e.

10. PN-83/M-74024/00
11. PN-83/M-74024/02
12. PN-83/M-74024/03
13. PN-80/B-01800
14. PN-82/B-01801
15. PN-86/B-01811
16. PN-74/B-02480
17. PN-81/B-03020
18.
19.
20.
21.
22.
23.

PN-B-06050: 1999
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-74/C-89200
PN-83/6616-12
PN-89/M-74301

24. PN-90/B-1.4501
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LP
1

25.
26.
27.
28.

NR NORMY
2
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-76/C-89202
PN-74/C-89204

TEMAT NORMY
3
Roztwó r asfaltowy do gruntowania.
Lepik asfaltowy z wypeł
niaczami stosowany na gorą co.
Kształ
tki do rur ciś nieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury ciś nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
PN-87/H-74051
PN-81/H-74100
PN-84/H-74101
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

39.
40.
41.
42.
43.

BN-76/0648-76
BN-75/5220-02
BN-62/6738-03,04,07
BN-83/8836-02
BN-81/9192-04

44.
45.
46.
47.

BN-81/9192-05
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
ZAT/97-01-001

Lepik asfaltowy bez wypeł
niaczy stosowany na gorą co.
Asfalty przemysł
owe. Postanowienia ogó lne i zakres normy.
Wł
azy kanał
owe. Ogó lne wymagania i badania.
Rury żeliwne ciś nieniowe. Wymagania i badania.
Rury żeliwne ciś nieniowe do poł
ą czeń sztywnych.
Rury stalowe ze szwem gwintowane.
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorą co ogó lnego zastosowania.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.
Poł
ą czenia koł
nierzowe. Uszczelki. Wymagania ogó lne.
Ochrona przed korozją . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do
malowania. Ogó lne wytyczne.
Bitumiczne powł
oki na rurach stalowych ukł
adanych w ziemi.
Ochrona przed korozją . Wymagania ogó lne i ocena wykonania.
Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodocią gi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.
Wodocią gi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
Rury i kształ
tki z polietylenu (PE) i elementy ł
ą czą ce w rurocią gach ciś nieniowych
do wody
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy przewodowe z
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesył
ania wody

48. PN-EN-1452-1-75:2000
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10.2.
Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) – z
pó źniejszymi zmianami.
[2] Rozporzą dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrześ nia 1997 r. w sprawie ogó lnych
przepisó w bezpieczeń stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844)
[3] ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczą cej bezpieczeń stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeń stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)
[4] Rozporzą dzenie Ministró w Pracy i Opieki Społ
ecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada, 1954 r. w sprawie
bezpieczeń stwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259)
[5] Rozporzą dzenie Ministró w Pracy i Opieki Społ
ecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja1954 r. w sprawie
bezpieczeń stwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
ciś nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pó źniejszymi zmianami niedotyczą cymi przedmiotu niniejszych warunkó w)
[6] Rozporzą dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoł
ó w uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr
38/01 poz. 455)
[7] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod ę i zbiorowym odprowadzaniu ś ciekó w
(Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)
[8] Rozporzą dzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrześ nia 2000 r. w sprawie warunkó w, jakim powinna
odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w k ą pieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli
jakoś ci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 82/00 poz. 937)
[9] Rozporzą dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkó w technicznych, jakim
powinny odpowiadać sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)
[10] Rozporzą dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie okre ś lenia
warunkó w technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430)
[11] Rozporzą dzenie Rady Ministró w z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektó rych przepisó w
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Dz.U. Nr 48/86 poz. 239, Dz.U. Nr 136/95 poz. 670)
[12] Rozporzą dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okre ś lenia
odległ
oś ci i warunkó w dopuszczają cych usytuowanie drzew lub krzewó w, elementó w ochrony akustycznej,
wykonywania robó t ziemnych, budynkó w lub budowli w są siedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzą dzania i
utrzymywania zasł
on odś nieżnych i pasó w przeciwpożarowych (Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)
[13] ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkó w
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) – z pó źniejszymi
zmianami.
[14] ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbió rki, tablicy informacyjnej oraz ogł
oszenia zawierają cego dane dotyczą ce bezpieczeń stwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
[15] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurocią gowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PCV
[16] Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozj ą konstrukcji betonowych i żelbetowych. Instytut
Techniki Budowlanej. Warszawa 1982 r.
[17] Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozj ą
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.
[18] Katalog budownictwa KB 4 - 4.11.6 (1) przejś cia rurocią gami wodocią gowymi pod przeszkodami - typ P1 do
P6 (marzec 1979 r.)
[19] KB 8 -13.7 (1) przejś cia przez ś ciany budowli rurocią gami wodocią gowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec
1989r).
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ST. 01.02 SIEĆ KANALIZACYJNA
1. WSTĘP.
1 Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczą ce wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej.
10.3.

Określenia podstawowe.

10.3.1. Głębokoś ć przykrycia – pionowa odległoś ć między wierzchem rury a powierzchnią terenu.
10.3.2. Grunt rodzimy – grunt wydobyty z wykopanego wykopu
10.3.3. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ś ciekó w
bytowych.

10.3.4. Kanał- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ś ciekó w.
10.3.5. Kanałzbiorczy - kanałprzeznaczony do zbierania ś ciekó w z co najmniej dwó ch kanałów bocznych.
10.3.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
10.3.7. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu w nim ś ciekó w.
10.3.8. Kolektor główny - kanałprzeznaczony do zbierania ś ciekó w z kanałów oraz kanałów zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.
10.3.9. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejś cia
obsł
ugi do komory roboczej.
10.3.10. Komora robocza - zasadnicza częś ć studzienki lub komory przeznaczona do czynnoś ci eksploatacyjnych.
Wysokoś ć komory roboczej jest to odległ
oś ć pomiędzy rzędną dolnej powierzchni pł
yty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.
10.3.11. Obsypka – materiałgruntowy znajdują cy się między podsypką a zasypką wstępną
10.3.12. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywają ca komorę roboczą .
10.3.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będą ca autorem dokumentacji projektowej.
10.3.14. Przykanalik - kanałprzeznaczony do połączenia budynku z siecią kanalizacji sanitarnej.
10.3.15. Rura ochronna - rura o ś rednicy większej od przewodu kanalizacyjnego służą ca do przenoszenia obcią żeń
zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległ
oś ć poza przeszkodę terenową (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekó w wody.
10.3.16. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ś cianą komory roboczej.
10.3.17. Studzienka bezwłazowa - ś lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego,
speł
niają ca funkcje studzienki poł
ą czeniowej.
10.3.18. Studzienka kanalizacyjna włazowa - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do
kontroli i prawidł
owej eksploatacji kanał
ó w o ś rednicy co najmniej 1,0m.
10.3.19. Studzienka niewłazowa - studzienka o ś rednicy mniejszej niż1,0m na kanale nieprzełazowym
przeznaczona do wykonywania czynnoś ci eksploatacyjnych w kanale z powierzchni terenu kontroli i prawidł
owej
eksploatacji kanał
ó w.
10.3.20. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mają ca dodatkowy przewó d pionowy
umożliwiają cy wytrą cenie nadmiaru energii ś ciekó w, spł
ywają cych z wyżej poł
ożonego kanał
u dopł
ywowego do
niżej poł
ożonego kanał
u odpł
ywowego.
10.3.21. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwó ch
kanał
ó w dopł
ywowych w jeden kanałodpł
ywowy.
10.3.22. Studzienka prefabrykowana – studzienka, któ rej przynajmniej zasadnicza częś ć komory roboczej i komin
wł
azowy są wykonane z prefabrykató w
10.3.23. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na
zał
amaniach spadku kanał
u oraz na odcinkach prostych.
10.3.24. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komó r kanalizacyjnych, umożliwiają cy dostęp do urzą dzeń kanalizacyjnych.
10.3.25. Wpust deszczowy - urzą dzenie do odbioru ś ciekó w opadowych, spływają cych do kanału z utwardzonych
powierzchni terenu.
10.3.26. Zasypka główna – wypełnienie gruntem między gó rną powierzchnią zasypki wstępnej a powierzchnią
terenu, spodem drogi.
10.3.27. Zasypka wstępna – warstwa wypełniają cego materiału gruntowego tużnad wierzchem rury
Pozostał
e okreś lenia podstawowe są zgodne z obowią zują cymi, odpowiednimi polskimi normami.
Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Ø
(kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane)
Ø
(kod CPV 45231100-6 - Ogó lne roboty budowlane zwią zane z budową rurocią gó w)
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Ø
(kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodocią gó w i rurocią gó w do
odprowadzania ś ciekó w
10.4.
Zakres robót.
Przedmiotem opracowania jest okreś lenie podstawowych norm i przepisó w zwią zanych z prowadzeniem robó t
instalacyjnych w zakresie objętym Projektami Budowlanym:
„Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej”
Przebudowa amfiteatru i parku zdrojowego w Ustroniu
Niniejsze opracowanie można stosować wył
ą cznie przy wykonawstwie robó t montażowych dla w/w inwestycji.
Stosowanie podanych norm i przepisó w nie może być sprzeczne z żadnymi innymi, obowią zują cymi w chwili
prowadzenia robó t, normami i przepisami.
10.5.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.

Szczegółowy zakres robót.
Wytyczenie trasy
Wykonanie wykopó w
Zabezpieczenie obcego uzbrojenia na trasie przył
ą czy cieplnych
Wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem
Montażrurocią gó w wraz ze studniami
Wykonanie pró by szczelnoś ci
Wykonanie pomiaró w geodezyjnych powykonawczych
Wykonanie zasypki piaskiem z zagęszczeniem
Uł
ożenie taś my ostrzegawczej
Zasypanie pozostał
ej częś ci wykopu

10.6.
Ogólne wymagania robót.
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z projektami wykonawczymi dotyczą cymi odpowiedniego rodzaju
robó t. Na Wykonawcy spoczywa obowią zek wykonania robó t, w peł
nym zakresie tzn. wraz z robotami
towarzyszą cymi niewymienionymi w tych punktach. W przypadkach wymagają cych wyjaś nień , uś ciś leń lub
wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwią zaniach Wykonawca ma obowią zek powiadomienia (w formie
wcześ niej ustalonej) projektanta i inspektora nadzoru, w celu podjęcia decyzji technicznych w żą danym lub
proponowanym przez Wykonawcę zakresie. Projekty uzupeł
niają ce opracowane przez Wykonawcę lub firmy
wspó ł
pracują ce podlegają bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji pod rygorem ich
nieważnoś ci.
11. MATERIAŁ Y.
11.1.
Ogólne wymagania.
Dla każdego stosowanego materiał
u lub wyrobu, w tym także poszczegó lnych skł
adnikó w należy zachować
wszystkie wymagania dotyczą ce transportu, przechowywania i skł
adowania zawarte w odpowiednich tematycznych
normach i przepisach zwią zanych z tymi normami oraz instrukcjami producentó w.
W przypadkach wymagają cych dodatkowych wyjaś nień Wykonawca ma obowią zek:
uzyskać brakują ce dane bezpoś rednio od producenta danego materiał
u lub wyrobu,
sprawdzić poprawnoś ć i zgodnoś ć otrzymanych danych z obowią zują cymi normami i innymi dokumentami.
Przechowywanie i skł
adowanie poszczegó lnych materiał
ó w i wyrobó w budowlanych powinno odpowiadać
wymaganiom, okreś lonym przez producentó w i odpowiednie normy, w szczegó lnoś ci powinno umożliwić ich
zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych wł
aś ciwoś ci budowlanych, stworzeniem niebezpieczeń stwa
na placu budowy oraz powinno być zgodne z zasadami BHP i ppoż.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiał
y, dla któ rych normy PN i BN przewidują posiadanie
zaś wiadczenia o jakoś ci lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiał
y
powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora.
11.2.

Wyszczególnienie podstawowych materiałów.

11.2.1. Rury.
Zewnętrzne cią gi kanalizacyjne projektuje się wykonać z rur z tworzyw sztucznych PVC dla kanalizacji zewnętrznej
typ ciężki klasy S - SDR 34 ; SN 8 , z wydł
użonym kielichem , ł
ą czonych na kielich z uszczelką gumową o
ś rednicach 200, 250, 315, 400 oraz kształ
tki, kolana (45° 87°), tró jniki (45°), tuleje ochronne przejś ć przez ś ciany
studni np. firmy WAVIN, GAMRAT, itp. Nie wyklucza się zastosowania innej technologii rur dla kanalizacji
zewnętrznej. Należy jednak zwracać uwagę na jednorodnoś ć materiał
ową wszystkich elementó w systemu
kanalizacyjnego oraz dopuszczenia do stosowania na terenie szkó d gó rniczych.
Rury, kształ
tki i elementy ł
ą czą ce z PCV do kanalizacji zewnętrznej powinny posiadać odpowiednie aprobaty
techniczne dostarczone przez producenta i być zgodne z PN-85/C-89205.
11.2.2. Studzienki.
Jako studzienki zaprojektowano studnie kanalizacyjne PE 1000mm wykonane z elementó w prefabrykowanych.
Wszystkie elementy ł
ą czone pomiędzy sobą za pomocą uszczelek gumowych.
Taś my ostrzegawczo-lokalizacyjne - z wkł
adką metalową , dla sieci kanalizacyjnych - brą zowe.
Materiał
y izolacyjne. Piasek na podsypki i podł
oże - winien odpowiadać PN-87/B-01100.
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11.3.

Składowanie materiałów

11.3.1. Rury przewodowe i ochronne
Rury należy przechowywać w poł
ożeniu poziomym na pł
askim, ró wnym podł
ożu, w sposó b gwarantują cy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz speł
nienie warunkó w bhp. Rury z
tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) należy skł
adować w taki sposó b, aby stykał
y się one z podł
ożem na cał
ej swej
dł
ugoś ci. Można je skł
adować na gęsto uł
ożonych podkł
adach. Wysokoś ć sterty rur nie powinna przekraczać: rur
PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Skł
adowane rury nie powinny być narażone na bezpoś rednie dział
anie
promieniowania sł
onecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30°C.

11.3.2. Armatura
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 [34] powinna być przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wpł
ywami atmosferycznymi i czynnikami powodują cymi korozję.
Wł
azy, stopnie i skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dział
ają cych
korodują co. Skł
adowiska powinny być utwardzone i odwodnione. Wł
azy powinny być posegregowane wg klas.

11.3.3. Prefabrykaty betonowe i kruszywo
Skł
adowisko prefabrykató w betonowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca wbudowania. Należy je ustawiać
w pozycji wbudowania, skł
adować na podkł
adach drewnianych .Skł
adowisko kruszywa powinno być zlokalizowane
jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podł
oże skł
adowiska powinno być ró wne, utwardzone, z
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczają ce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skł
adowania i
poboru. Cement powinien być przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdować się silosy w iloś ci
zapewniają cej cią gł
oś ć robó t. Skł
adowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych.
Skł
adowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być
dł
uższy niż3 miesią ce.
12. SPRZĘT.
12.1.
Ogólne wymagania.
Sprzęt do montażu musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
wymagań użytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
częstotliwoś ci i zakresu stanu technicznego,
przestrzegania warunkó w BHP i ochrony ppoż. w czasie użytkowania sprzętu.
12.2.
Wymagania dotyczące sprzętu.
Sprzęt stosowany do robó t instalacyjnych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
Przeglą dy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta
sprzętu i posiadają ce wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu.
12.3.
Wykaz sprzętu
W zależnoś ci od potrzeb, Wykonawca zapewni następują cy sprzęt do wykonania robó t ziemnych i
wykoń czeniowych:
pił
ę do cięcia asfaltu i betonu,
pił
ę motorową ł
ań cuchową 4,2 KM,
żuraw budowlany samochodowy o noś noś ci do 10 ton,
koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,
spycharkę koł
ową lub gą sienicową do 100 KM,
sprzęt do zagęszczania gruntu - zagęszczarkę wibracyjną , ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
beczkowozy.
pompę do ś ciekó w
specjalistyczny sprzęt do uzupeł
niania nawierzchni.

12.3.1. Sprzęt do robót montażowych
W zależnoś ci od potrzeb i przyjętej technologii robó t, Wykonawca zapewni następują cy sprzęt montażowy:
samochó d dostawczy do 0,9 t,
samochó d skrzyniowy do 5 t,
samochó d skrzyniowy od 5 do 10 t,
samochó d samowył
adowczy od 25 do 30 t,
samochó d beczkowó z 4 t,
samochó d asenizacyjny
beczkowó z cią gniony 4000 dm3,
przyczepę dł
użycową do 10 t,
żurawie samochodowe do 4 t; od 5 do 6 t; od 7 do 10 t,
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żurawie samojezdne koł
owe do 5 t; od 7 do 10 t,
wcią garkę ręczną od 3 do 5 t,
wcią garkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t; od 3,2 do 5 t,
wycią g wolnostoją cy z napędem spalinowym 0,5 t,
spawarkę elektryczną wirują cą 300 A,
zespó łprą dotwó rczy tró jfazowy przewoźny 20 KVA,
kociołdo gotowania lepiku od 50 do 100 d m 3,
pojemnik do betonu do 0,75 m3,
mechaniczną giętarkę do prętó w,
nożyce do prętó w mechaniczne elektryczne.
Sprzęt montażowy i ś rodki transportu muszą być w peł
ni sprawne i dostosowane do technologii i warunkó w
wykonywanych robó t oraz wymogó w wynikają cych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
13. TRANSPORT.
13.1.
Ogólne wymagania.
Środki transportu muszą speł
niać wymagania podane w normach i przepisach branżowych.
Sposó b i warunki transportu materiał
ó w i wyrobó w budowlanych instalacyjnych muszą być zgodne z odpowiednimi
normami w zakresie:
§
iloś ci przewożonego materiał
u,
§
sposobu jego ukł
adania na ś rodku transportowym,
§
sposobu zabezpieczenia przewożonego ł
adunku,
§
sposobu zał
adunku u dostawcy i wył
adunku w miejscu docelowym.
Maszyny, sprzęt i urzą dzenia sł
użą ce do transportu używane w obrębie placu budowy muszą speł
niać warunki
techniczne i odbiorowe zgodne z obowią zują cymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi.
Do podnoszenia rur PVC i elementó w z PE należy używać taś m o dostatecznej szerokoś ci dobranej odpowiednio do
wymiaró w transportowanych elementó w oraz dostatecznie szerokich podpó r. Taś my gł
ó wne powinny mieć
przynajmniej 100 mm szerokoś ci. Nie wolno stosować ł
ań cuchó w i drutó w. Koń ce rur powinny być zaś lepione do
momentu wykonania spoin. Należy unikać przenoszenia rur w temperaturach poniżej –15°C.
Rury i kształ
tki skł
adować na ró wnym podł
ożu na podkł
adach drewnianych o gruboś ci min. 10cm i szerokoś ci min.
12cm rozstawionych co max. 2m. Rury mogą być ukł
adane warstwami, wysokoś ć stosu rur nie powinna przekraczać
1,5m.
Transport armatury powinien odbywać się krytymi ś rodkami transportu, zgodnie z obowią zują cymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (• DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.
Transport blokó w może odbywać się dowolnymi ś rodkami transportu.
Bloki mogą być ukł
adane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy ró wnomiernym rozł
ożeniu ł
adunku
wykorzystana był
a noś noś ć ś rodka transportu. Ł adunek powinien być zabezpieczony przed możliwoś cią przesuwu
w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzó w i wypeł
nienie pozostał
ych szczelin (między ł
adunkiem a
burtami pojazdu) materiał
em odpadowym (np. stare opony, kawał
ki drewna itp.).
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi ś rodkami.
Wykonawca zapewni ś rodki transportowe w iloś ci gwarantują cej cią gł
oś ć dostaw materiał
ó w, w miarę postępu
robó t.
14. WYKONANIE ROBÓ T.
14.1.
Ogólne zasady wykonania.
Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowią zują cymi:
- normami podstawowymi,
- normami zwią zanymi z normami podstawowymi,
- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robó t,
- przepisami BHP i ochrony ppoż. w zakresie obowią zują cym dla danych robó t,
- projektami wykonawczymi branżowymi,
- ustaleniami podjętymi w czasie peł
nienia nadzoru autorskiego.
14.2.
Szczegóły prowadzenia poszczególnych rodzajów robót.
Montażrur PVC należy prowadzić zgodnie z wytycznymi technologicznymi i instrukcją montażu producenta pod
nadzorem osó b z uprawnieniami w tym zakresie oraz przedstawicieli Inwestora oraz użytkownika.

14.2.1. Wykonywanie wykopów.
wykopy wykonać zgodnie z zgodnie z PN-B-10736:1999 w powią zaniu z instrukcją montażową producenta
rur PVC. Po wyznaczeniu trasy w terenie wg wspó ł
rzędnych geodezyjnych wykonać przekopy kontrolne celem
dokł
adnego usytuowania urzą dzeń podziemnych w obecnoś ci użytkownikó w tych urzą dzeń . Miejsca skrzyżowań i
zbliżenia z istnieją cym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z projektem i obowią zują cymi w przedmiotowym
zakresie przepisami i normami.
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należy zapewnić dostateczne miejsce do ukł
adania, podpierania i montażu rur na prawidł
owej gł
ębokoś ci
We wszystkich niezbędnych wjazdach i dojś ciach dla pieszych ustawić kł
adki na czas budowy. Wykopy
widocznie oznakować i maksymalnie zabezpieczyć.
zwraca się uwagę na prace wykonywane sprzętem mechanicznym w pobliżu napowietrznych linii
energetycznych jak i teżw miejscach ich skrzyżowania z trasą kanalizacji. Prace te powinny być wykonane zgodnie
z normą PN-E-05100-01 oraz wytycznymi zawartymi PBUE Zeszyt Nr 18 z dnia 31.05.1987r
Roboty przygotowawcze
Przed przystą pieniem do robó t Wykonawca dokona wytyczenia trasy kanalizacji i trwale oznaczy je w terenie za
pomocą koł
kó w osiowych, koł
kó w ś wiadkó w i koł
kó w krawędziowych. W przypadku niedostatecznej iloś ci
reperó w stał
ych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez sł
użby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperó w i ich rzędne przekaże Inżynierowi.
W celu zabezpieczenia wykopó w przed zalaniem wodą pompowaną z wykopó w lub z opadó w , atmosferycznych
powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następują ce warunki:
gó rne krawędzie bali przyś ciennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegają cy teren;
powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiają cym ł
atwy odpł
yw wody poza teren
przylegają cy do wykopu;
w razie koniecznoś ci wykonany zostanie cią g odprowadzają cy wodę na bezpieczną odległ
oś ć.
Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbió rki nawierzchni i podbudowy, a materiałz
rozbió rki odwiezie i zł
oży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiał
y obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wpł
ywem warunkó w atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez
zastosowanie odpowiednich ś rodkó w antykorozyjnych lub impregnacyjnych wł
aś ciwych dla danego materiał
u.
Metody wykonywania wykopó w (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do gł
ębokoś ci wykopó w,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien być
wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inżyniera. Wykopy pod przewody powinny być
rozpoczynane od najniżej poł
ożonego punktu rurocią gu przesuwają c się stopniowo do gó ry. Wykonanie obrysu
wykopu należy dokonać przez uł
ożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposó b, aby
jednocześ nie był
y ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić koł
kami lub klamrami. Minimalna
szerokoś ć wykopu w ś wietle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do ś rednicy przewodu i wynosić 0,8
m plus ś rednica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ś cian wykopu należy prowadzić w miarę jego gł
ębienia. Dno
wykopu powinno być ró wne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno
być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu
należy wykonać bezpoś rednio przed uł
ożeniem przewodó w. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub
w sposó b uzgodniony z Inżynierem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,15 do 0,20 m gł
ębiej od projektowanego poziomu
dna.
W trakcie realizacji robó t ziemnych należy nad wykopami ustawić ł
awy celownicze umożliwiają ce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.
Ł awy należy montować nad wykopem na wysokoś ci ca`1.0m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30m. Ł awy
powinny mieć wyraźne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżują ce się lub biegną ce ró wnolegle z wykopem, powinny być
zabezpieczone przed uszkodzenie, a w razie potrzeby podwieszone w sposó b zapewniają cy ich eksploatację.
Wyjś cie (zejś cie) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osią gnięcia gł
ębokoś ci większej niż1 m
od poziomu terenu, w odległ
oś ci nieprzekraczają cej co 20m.
Przygotowanie podłoża
Rodzaj podł
oża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, żwirowopiaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymał
oś ci powyżej 0,05 MPa podł
ożem jest grunt naturalny przy
nienaruszonym dnie wykopu, speł
niają cy wymagania normy PN-85/B-10726. W gruntach spoistych lub skalistych
należy wykonać podł
oże wzmocnione z warstw pospó ł
ki lub żwiru z domieszką piasku gruboś ci od 15 do 20 cm,
zgodnie z PN-53/B-06584. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robó t) podł
oże należy wykonać z
warstwy żwiru lub tł
ucznia z piaskiem gruboś ci od 15 do 20 cm ł
ą cznie z uł
ożonymi są czkami odwadniają cymi. W
gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podł
oże należy wykonać zgodnie z indywidualną
dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inżyniera. Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego
podł
oża do IS nie mniej niż0,95.

14.2.2. Roboty montażowe
14.2.2.1.
Warunki ogólne
Odległ
oś ć osi przewodu w planie od urzą dzeń podziemnych i naziemnych oraz od ś ciany budowli powinna być
zgodna z dokumentacją .
14.2.2.2.
Wytyczne wykonania przewodów
Technologia budowy kanał
u musi gwarantować utrzymanie trasy i spadkó w zgodnie z projektem. Budowę kanał
u
należy prowadzić od odbiornika. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i uł
ożeniu podsypki należy
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przystą pić do ukł
adania rur. Przy ukł
adaniu kanał
u należy zachować prostoliniowoś ć osi zaró wno w pł
aszczyźnie
poziomej jak i pionowej.
W tym celu należy zamontować nad wykopem ł
awy celownicze w odstępach co 30,0m na prostej lub w punktach
zał
amania, sł
użą ce do odtworzenia osi kanał
u w wykopie.
Ł awy celownicze są ustawiane na okreś lonej rzędnej z zachowaniem spadku kanał
u. Należy codziennie sprawdzać
niwelatorem celowniki, przed przystą pieniem do montażu rur.
Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie ,ręcznie za pomocą lin konopnych lub mechanicznie
wielokrą żkiem powieszonym na tró jnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca się ró wnież
stosowanie specjalnych hakó w z dł
ugim ramieniem.
Układanie rur
Rury należy ukł
adać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanał
u. Przy
ukł
adaniu rur należy posł
ugiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym.
Wł
aś ciwe poł
ożenie uł
ożonej rury w stosunku do kierunku osi kanał
u sprawdza się pionem, a w linii dna
projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub ł
atą mierniczą i niwelatorem. Odległ
oś ć gó rnej krawędzi poprzeczki
krzyża celowniczego do jego dolnego koń ca stanowi odległ
oś ć pł
aszczyzny wyznaczonej przez ł
awy celownikó w
od pł
aszczyzny projektowanego dna kanał
u i powinna wyrażać się w peł
nych metrach lub pó ł
metrach. Najniższy
punkt dna ukł
adanej rury powinien znajdować się dokł
adnie na kierunku osi budowanego kanał
u.
Rura powinna być uł
ożona wg projektowanej niwelety i ś ciś le przylegać do podł
oża na cał
ej swej dł
ugoś ci. Po
uł
ożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką z piasku.
Przy nieró wnym uł
ożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieś ć i wyregulować podł
oże przez podsypkę z piasku
lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyró wnanie poł
ożenia rury przez podł
ożenie kawał
ka drewna, cegł
y
lub kamienia.
Uszczelnianie rur.
Poł
ą czenie rur kanalizacyjnych z PCV za pomocą uszczelki gumowej typ P do poł
ą czeń kielichowych. Przy
ł
ą czeniu rur umieszcza się w/w uszczelkę we wgł
ębieniu znajdują cym się wewną trz kielicha na cał
ym jego
obwodzie. Poł
ą czenie dokonuje się przez wprowadzenie bosego koń ca jednej rury lub kształ
tki o kielicha drugiej
rury lub kształ
tki.
Zabezpieczenie kanału przy przerwie w układaniu
Przed ukoń czeniem dnia roboczego, lub zejś ciem z budowy, należy zabezpieczyć koń ce ukł
adanego kanał
u przed
zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. korkiem lub drewnianym
progiem.
Zamulenie istnieją cej kanalizacji
Istnieją cą kanalizację , któ ra na skutek przebudowy będzie nieczynna należy zamulić piaskiem. Piasek do rur
wprowadzać pompowo w formie uwodnionej od studni kanalizacyjnych. Przed zasypaniem rur wykonać geodezyjną
inwentaryzację powykonawczą .
14.2.2.3.
Wytyczne wykonania rur ochronnych
Przejś cia pod drogą oraz kanał
ami ciepł
owniczymi należy wykonać metodą przewiertu w rurze stalowej ochronnej.
Na rurocią gu przewodowym PVC zamontować pł
ozy ś lizgowe. Po zmontowaniu koń ce rury ochronnej
zabezpieczyć manszetami uniwersalnymi.
14.2.2.4.

Studzienki

Studzienki.
Studzienki kanalizacyjne żelbetowe fi 1000 montować w opisany niżej sposó b:
Studzienki należy wykonać o konstrukcji tradycyjnej prefabrykowanej.
Pod dno należy uł
ożyć podsypkę z piasku gruboś ci 20cm. Na podsypkę należy uł
ożyć podł
oże z betonu chudego o
gruboś ci 10cm, następnie wykonać izolację przeciwwilgociową z dwó ch warstw papy na lepiku i dno gruboś ci
25cm z betonu B-20 hydrotechnicznego. Ściany studzienek do wysokoś ci 0,30m ponad gó rną powierzchnię kanał
u
należy wykonać z betonu B-20 hydrotechnicznego. Studzienki należy wykonać z wyrobioną kinetą .
Na tak wykonaną dolną częś ć studzienki należy uł
ożyć kręgi żelbetowe, komin wł
azowy, pł
ytę przykrywową i wł
az
kanał
owy. Iloś ć kręgó w jest uzależniona od gł
ębokoś ci studzienki. Styki kręgó w i pł
yty pokrywowej należy
wypeł
nić zaprawą cementową kl.80. Osadzenie wł
azó w i stopni wł
azowych należy wykonać ró wnieżna zaprawie
cementowej klasy 80. odstęp stopni wł
azowych co 30cm.

14.2.3. Zasypywanie wykopów.
Po dokonaniu odbioru można przystą pić do zasypu wykopu.
Zasypanie ułożonego kanału do wysokości strefy niebezpiecznej ( 30cm ponad kanał ).
Zasypanie kanał
u należy rozpoczą ć od ró wnomiernego obsypania rur z bokó w, z dokł
adnym zagęszczeniem obsypki
warstwami gruboś ci 10 – 20cm, ręcznie lub mechanicznie. Do zasypu należy używać gruntó w sypkich, mał
o
spoistych niezawierają cych kamieni oraz torfu i pozostał
oś ci materiał
ó w budowlanych. Zasypywanie należy
wykonać ostrożnie. W/w warunki należy zastosować ró wnieżprzy zasypie studzienek z uwzględnieniem zaleceń ich
producenta.
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Zasypywanie kanału do poziomu terenu
Pozostał
y wykop należy zasypać warstwami ziemi o gruboś ci 20-30cm sposobem ręcznym lub mechanicznym z
zagęszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95%. Sprawdzenie zagęszczenia co 50m. Zasypywanie wykopó w
podczas mrozó w jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrożenia ziemi.
Rozbiórka umocnienia ścian wykopu
Jednocześ nie z zasypywaniem kanał
u należy stopniowo prowadzić rozbió rkę umocnienia. Przy zwalaniu rozpó r
należy możliwie unikać wstrzą só w w otaczają cym gruncie.
Po wykonaniu zasypania do odpowiedniej gł
ębokoś ci należy przystą pić do odbudowy nawierzchni wg zaleceń
projektowych
Ochrona przed korozją .
Zewnętrzne ś ciany studzienek rewizyjnych i poł
ą czeniowych z kręgó w żelbetowych należy zaizolować 2x lepikiem
lub izoplastem „ R” . Elementy metalowe jak: stopnie zł
azowe należy oczyś cić, zagruntować farbą podkł
adową
cynkową oraz lakierem bitumicznym. Na odcinkach wystą pienia wody gruntowej należy ś ciany studzienek
zaizolować 2x izoplastem R + B.
15. KONTROLA JAKOŚ CI ROBÓ T.
15.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Jakoś ć robó t instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich przepisach
Prawa Budowlanego. Sposó b badań przeprowadzanych dla poszczegó lnych robó t lub ich fragmentó w musi
dokł
adnie odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.
Dokumenty powstał
e w wyniku przeprowadzonych badań i pomiaró w należy traktować jako częś ć skł
adową
protokoł
ó w odbioru i zał
ą czyć do Dziennika Budowy- dotyczy to m.in. powykonawczych operató w geodezyjnych,
protokoł
ó w z pomiaró w geodezyjnych oraz rzeczywistych odchył
ek montażowych.
15.2.
Badania i pomiary (sposób i częstotliwość ).
Wykonawca jest zobowią zany do stał
ej i systematycznej kontroli prowadzonych robó t w zakresie i z częstotliwoś cią
zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.
W szczegó lnoś ci kontrola powinna obejmować:
§ sprawdzenie rzędnych zał
ożonych ł
aw celowniczych w nawią zaniu do podanych na placu budowy starych
punktó w niwelacyjnych z dokł
adnoś cią odczytu do 1 mm,
§ sprawdzenie metod wykonywania wykopó w,
§ zbadanie materiał
ó w i elementó w obudowy pod ką tem ich zgodnoś ci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwó rcę,
§ badanie zachowania warunkó w bezpieczeń stwa pracy,
§ badanie zabezpieczenia wykopó w przed zalaniem wodą ,
§ badanie prawidł
owoś ci podł
oża naturalnego, w tym gł
ó wnie jego nienaruszalnoś ci, wilgotnoś ci i zgodnoś ci z
okreś lonym w dokumentacji,
§ badanie i pomiary szerokoś ci, gruboś ci i zagęszczenia wykonanego podł
oża wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,
§ badanie w zakresie zgodnoś ci z dokumentacją techniczną i warunkami okreś lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwó rni materiał
ó w, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
§ badanie gł
ębokoś ci uł
ożenia przewodu, jego odległ
oś ci od budowli są siadują cych i ich zabezpieczenia,
§ badanie uł
ożenia przewodu na podł
ożu,
§ badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
§ badanie zastosowanych zł
ą czy i ich uszczelnienie,
§ badanie zmiany kierunkó w przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
§ badanie zabezpieczenia przewodu przy przejś ciu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe), badanie
zabezpieczenia przed korozją i prą dami bł
ą dzą cymi,
§ badanie wykonania obiektó w budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym (w tym: badanie podł
oża,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozj ą , sprawdzenie przejś ć
rurocią gó w przez ś ciany, sprawdzenie montażu przewodó w i armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw
wł
azó w oraz sprawdzenie stopni wł
azowych, otworó w montażowych i urzą dzeń wentylacyjnych),
§ badanie szczelnoś ci cał
ego przewodu,
§ badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
§ badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wska źnikó w zagęszczenia poszczegó lnych
jego warstw.
15.3.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
§ odchylenie odległ
oś ci krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej
niż± 5 cm,
§ odchylenie wymiaró w w planie nie powinno być większe niż0,1 m,
§ odchylenie gruboś ci warstwy zabezpieczają cej naturalne podł
oże nie powinno przekroczyć ± 3 cm,
§ dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podł
oża wzmocnionego od ustalonego na ł
awach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodó w z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostał
ych przewodó w 5 cm,
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§ ró żnice rzędnych wykonanego podł
oża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodó w z
tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostał
ych przewodó w ± 2cm,
§ dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ł
awach celowniczych nie powinny przekroczyć: dla
przewodó w z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostał
ych przewodó w 2 cm,
§ dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodó w z
tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostał
ych przewodó w
± 2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
§ stopień zagęszczenia zasypki wykopó w okreś lony w trzech miejscach na dł
ugoś ci 100 m nie powinien wynosić
mniej niż0,97.
15.4.
Badanie szczelności odcinka przewodu kanalizacji grawitacyjnej próbą zgodnie z PN-EN-1610.
Szczelnoś ć przewodó w i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30
minut ciś nienia pró bnego, wywoł
anego wypeł
nieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu.
Ciś nienie to nie może być mniejsze niż10 kPa i większe niż50 kPa, liczą c od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczą ce szczelnoś ci przewodó w grawitacyjnych są speł
nione, jeżeli uzupeł
nienie wody do
począ tkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:
- 0,15 l/m2 dla przewodó w;
- 0,2 l/m2 dla przewodó w wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wł
azowymi;
- 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych
15.5.
Badanie odbiorcze studzienek.
Badania te polegają na:
§ sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległ
oś ci od przewodó w i kabli,
§ sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne,
§ sprawdzeniu wykonania ś cian studzienki przez oględziny zewnętrzne,
§ sprawdzeniu przejś cia kanał
u przez ś cianki studzienki przez oględziny zewnętrzne,
§ sprawdzeniu wł
azu kanał
owego należy przeprowadzić przez pomiar odległ
oś ci krawędzi otworu, od
wewnętrznej powierzchni ś ciany, oraz zastosowania wł
aś ciwego typu wł
azu,
§ sprawdzenie stopni zł
azowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ś cianie, pomiarze odstępó w
pionowych i poziomych, oraz poziomego poł
ożenia gó rnej powierzchni stopie
§ sprawdzeniu komina wł
azowego należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne,
§ sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez oględziny zewnętrzne,
15.6.
Ocena wyników badań .
Ocena wynikó w badań powinna być zgodna z wymaganiami obowią zują cymi dla kontrolowanego zakresu robó t.
Nie dopuszcza się zwiększania lub zmniejszania zakresu badań i ich interpretacji niezgodnej z obowią zują cymi
aktami prawnymi i normalizacyjnymi.
16. OBMIAR ROBÓ T.
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione elementy
skł
adowe, obmierzone wedł
ug innych jednostek:
studzienki w kompletach,
obudowy tunelowe: wykopy i zasypki – m3 (metr sześ cienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m3 (metr
sześ cienny), izolacja – m2 (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).
16.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robó t będzie okreś lać faktyczny zakres wykonywanych robó t zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robó t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inżyniera o zakresie obmierzanych robó t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiaró w. Jakikolwiek bł
ą d lub przeoczenie (opuszczenie) w iloś ciach podanych
w ś lepym kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowią zku ukoń czenia
wszystkich robó t. Bł
ędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piś mie. Obmiar gotowych robó t
będzie przeprowadzony z częstoś cią wymaganą do celu miesięcznej pł
atnoś ci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreś lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
16.2.
Zasady określania ilości robót i materiałów
Dł
ugoś ci i odległ
oś ci pomiędzy wyszczegó lnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdł
użlinii
osiowej. Objętoś ci będą wyliczone w m3 jako dł
ugoś ć pomnożona przez ś redni przekró j. Iloś ci, któ re mają być
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.
16.3.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urzą dzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robó t będą zaakceptowane przez Inżyniera.
Urzą dzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą dzenia te lub sprzęt wymagają
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badań atestują cych to Wykonawca będzie posiadać ważne ś wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzą dzenia pomiarowe
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w cał
ym okresie trwania robó t.
16.4.
Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzą dzenia wagowe odpowiadają ce odnoś nym wymaganiom. Będzie
utrzymywać to wyposażenie zapewniają c w sposó b cią gł
y zachowanie dokł
adnoś ci wg norm zatwierdzonych przez
Inżyniera.
16.5.
Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częś ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkó w robó t, a także w przypadku
występowania dł
uższej przerwy w robotach. Obmiar robó t zanikają cych przeprowadza się w czasie ich
wykonywania. Obmiar robó t podlegają cych zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposó b zrozumiał
y i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętoś ci będą uzupeł
nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaró w. W razie braku miejsca szkice mogą być doł
ą czone w formie oddzielnego zał
ą cznika do
rejestru obmiaró w, któ rego wzó r zostanie uzgodniony z Inżynierem.
17. ODBIÓ R ROBÓ T.
17.1.
Ogólne zasady odbioru robót.
Odbió r robó t w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z:
- obowią zują cymi normami i przepisami,
- „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robó t budowlano-montażowych” tom II
Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnoś ciach odbiorowych są protokoł
y odbioru robó t zanikają cych
i ulegają cych zakryciu,
wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,
karty gwarancyjne,
wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dał
y wyniki pozytywne.
W celu sprawdzenia zgodnoś ci z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami norm, badania odbiorcze winny być
prowadzone na bieżą co jako odbiory częś ciowe podczas ukł
adania przewodu, wykonywania zasypki i innych prac,
któ re spowodują zakrycie i niedostępnoś ć niektó rych elementó w. Po zakoń czeniu budowy należy dokonać odbioru
koń cowego cał
ej budowli. Zasady prowadzenia badań okreś lają normy podane niżej. Jeżeli któ rekolwiek
z wymagań przy odbiorze nie został
o speł
nione, należy daną fazę robó t uznać za wykonaną niezgodnie z
wymaganiami i po dokonaniu poprawek przystą pić do ponownych badań .
Badania i sprawdzenia przewodu i studzienek winny być poprzedzone:
- sprawdzeniem odkryć wykopaliskowych i nieprzewidzianych urzą dzeń ,
- sprawdzeniem robó t pomiarowych
- sprawdzeniem robó t przygotowawczych
i uzupeł
nione badaniami podł
oża oraz robó t ziemnych zwią zanych z zasypaniem wykopu.
W zależnoś ci od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następują cym etapom odbioru:
Ø
odbiorowi robó t zanikają cych i ulegają cych zakryciu,
Ø
odbiorowi częś ciowemu,
Ø
odbiorowi ostatecznemu,
Ø
odbiorowi pogwarancyjnemu.
17.2.
Odbiór robót zanikających.
Odbiorowi robó t zanikają cych i ulegają cych zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynnoś ci zwią zane z
przebudową kanalizacji, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudową ś cian wykopó w, przygotowanie podł
oża,
roboty montażowe wykonania rurocią gó w, wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
wykonanie rur ochronnych, wykonanie obudowy tunelowej,
wykonanie izolacji,
pró by szczelnoś ci przewodó w, zasypanie i zagęszczenie wykopu.
Odbió r robó t zanikają cych powinien być dokonany w czasie umożliwiają cym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogó lnego postępu robó t.
Dł
ugoś ć odcinka robó t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić: okoł
o
300 m dla przewodó w z rur żeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposó b prowadzenia wykopó w
oraz dla przewodó w z rur stalowych i PVC, w przypadku uł
ożenia ich w wykopach o ś cianach umocnionych, zaś dla
przewodó w uł
ożonych w wykopach nieumocnionych z rur PVC okoł
o 600 m, z rur stalowych okoł
o 1000 m.
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie dł
ugoś ci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że
powinna być ona uzależniona od warunkó w lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami
techniczno-ekonomicznymi.
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17.2.1. Odbiór częściowy.
Odbió r częś ciowy polega na ocenie iloś ci i jakoś ci wykonanych częś ci robó t. Odbioru częś ciowego robó t dokonuje
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robó t. Odbioru robó t dokonuje Inżynier
17.3.

Odbiór ostateczny robót.
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbió r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robó t w odniesieniu do ich iloś ci, jakoś ci i
wartoś ci. Cał
kowite zakoń czenie robó t oraz gotowoś ć do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwł
ocznym powiadomieniem na piś mie o tym fakcie Inżyniera.
Odbió r ostateczny robó t nastą pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczą c od dnia potwierdzenia przez
Inżyniera zakoń czenia robó t i przyjęcia dokumentó w.
Odbioru ostatecznego robó t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiają cego w obecnoś ci Inżyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierają ca roboty dokona ich oceny jakoś ciowej na podstawie przedł
ożonych dokumentó w,
wynikó w badań i pomiaró w, ocenie wizualnej oraz zgodnoś ci wykonania robó t z dokumentacją projektową i
specyfikacją .
W toku odbioru ostatecznego robó t komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioró w robó t
zanikają cych i ulegają cych zakryciu, zwł
aszcza w zakresie wykonania robó t uzupeł
niają cych i robó t
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robó t poprawkowych lub robó t uzupeł
niają cych w lub robotach
wykoń czeniowych, komisja przerwie swoje czynnoś ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisję, że jakoś ć wykonywanych robó t w poszczegó lnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikację z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpł
ywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeń stwo ruchu, komisja dokona potrą ceń , oceniają c pomniejszoną wartoś ć
wykonywanych robó t w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

17.3.1.

17.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robó t jest protokó łodbioru ostatecznego robó t
sporzą dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiają cego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowią zany
przygotować następują ce dokumenty:
§
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeś li został
a
sporzą dzona w trakcie realizacji umowy,
§
szczegó ł
owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentó w umowy i ew. uzupeł
niają ce lub
zamienne),
§
recepty i ustalenia technologiczne,
§
dzienniki budowy i rejestry obmiaró w (oryginał
y),
§
wyniki pomiaró w kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
§
deklaracje zgodnoś ci lub certyfikaty zgodnoś ci wbudowanych materiał
ów
§
opinię technologiczną sporzą dzoną na podstawie wszystkich wynikó w badań i pomiaró w zał
ą czonych do
dokumentó w odbioru
§
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robó t towarzyszą cych (np. na zabezpieczenie kolidują cego
uzbrojenia itp.) oraz protokoł
y odbioru i przekazania tych robó t wł
aś cicielom urzą dzeń ,
§
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robó t sieci uzbrojenia terenu,
§
kopię mapy zasadniczej powstał
ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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
robó t. Wszystkie zarzą dzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupeł
niają ce będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiają cego. Termin wykonania robó t poprawkowych i robó t uzupeł
niają cych wyznaczy
komisja.

17.3.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbió r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robó t zwią zanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniał
ych w okresie gwarancyjnym. Odbió r pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „ Odbió r ostateczny robó t” .
17.4.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.
Cał
oś ć robó t należy wykonać i odebrać zgodnie z:
- Projektem podstawowym
- Instrukcją i Katalogiem producenta rur PE
- „ Warunkami wykonania i odbioru robó t budowlano-montażowych” ,
Wykonawca robó t powinien posiadać uprawnienia do wykonywania montażu w wybranej technologii rur PVC.
Przed przystą pieniem do wykonywania robó t należy speł
nić warunki postawione przez poszczegó lne branże zawarte
w uzyskanych uzgodnieniach i zgodach na zajęcia terenu, a w trakcie robó t bezwzględnie zapewnić ich nadzó r.
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Po wyznaczeniu trasy w terenie wykonać przekopy kontrolne celem dokł
adnego usytuowania urzą dzeń
podziemnych w obecnoś ci użytkownikó w tych urzą dzeń (patrz uzgodnienia). Miejsca skrzyżowań i zbliżenia z
istnieją cym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z projektem i obowią zują cymi w przedmiotowym zakresie
przepisami i normami.
Wykonać pomiary powykonawczo-inwentaryzacyjne przed zasypaniem rurocią gu i zabezpieczyć obsł
ugę
geodezyjną . Teren po wykonaniu robó t doprowadzić do stanu pierwotnego.
W trakcie prowadzenia robó t przestrzegać przepisó w BHP i PPOŻ.
18. PODSTAWA PŁ ATNOŚ CI
18.1.
Ogólne zasady podstawy płatności
§ Podstawą pł
atnoś ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
§ Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczał
towo podstawą pł
atnoś ci jest wartoś ć (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
§ Cena jednostkowa lub kwota ryczał
towa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynnoś ci,
wymagania i badania skł
adają ce się na jej wykonanie, okreś lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczał
towe robó t będą obejmować:
§ robociznę bezpoś rednią wraz z towarzyszą cymi kosztami,
§ wartoś ć zużytych materiał
ó w wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkó w i transportu na
teren budowy,
§ wartoś ć pracy sprzętu wraz z towarzyszą cymi kosztami,
§ koszty poś rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
§ podatki obliczone zgodnie z obowią zują cymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
18.2.
Cena jednostkowa
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
§ geodezyjne wytyczenie w terenie trasy kanalizacji,
§ czasowe zajęcie terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kanalizacji, odszkodowania,
§ wykonanie i uzgodnienie organizacji robó t, harmonogramy wył
ą czeń
§ roboty przygotowawcze,
§ koszt materiał
ó w i ich dostarczenie na miejsce budowy,
§ wykopanie i zasypanie wykopó w kontrolnych,
§ wykonanie i umocnienie ś cian wykopu,
§ odwodnienie wykopu i przygotowanie podł
oża,
§ wykonanie przekroczeń pod obiektami terenowymi,
§ zabezpieczenie obiektó w z któ rymi krzyżuje się wykonywana kanalizacja
§ montażpł
ó z dystansowych dla rurocią gó w,
§ inne prace zwią zane z przekroczeniami obiektó w terenowych,
§ montażrur kanalizacyjnych w wykopie wraz ze wszystkimi poł
ą czeniami, podparciami i mocowaniami
§ uszczelnienie koń có w rury ochronnej,
§ obsypka rur piaskiem z zagęszczeniem,
§ wykonanie pró by szczelnoś ci rurocią gu,
§ podł
ą czenie do istnieją cych studzienek,
§ zasypanie wykopu,
§ zamulenie lub demontażniepotrzebnych rurocią gó w i studzienek,
§ wywiezienie zdemontowanych materiał
ó w,
§ odwó z nadmiaru ziemi,
§ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
§ odbió r techniczny robó t zanikają cych i podlegają cych zakryciu, częś ciowy, ostateczny i pogwarancyjny,
§ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
§ wykonanie dokumentacji powykonawczej,
§ koszt niezbędnych nadzoró w użytkownikó w obiektó w i terenu
§ koszt wody wykorzystywanej do pł
ukania i pró b wraz z kosztem jej odprowadzenia do naturalnych
odbiornikó w lub do istnieją cej kanalizacji,
§ inne prace niezbędne do przebudowy sieci kanalizacyjnej.
19. PRZEPISY ZWIĄ ZANE.
19.1.
Normy.
LP
1

49.

NR NORMY
2
PN-B-10736

TEMAT NORMY
3
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodó w wodocią gowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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LP
1

50.
51.
52.

NR NORMY
2
PN-/B-10729-1999
PN-92/B-10735
PN-80/B-01800

53. PN-82/B-01801
54. PN-86/B-01811
55. PN-74/B-02480
56. PN-81/B-03020
57. PN-68/B-06050
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

PN-88/B-06250
PN-53/B-06584
PN-86/B-06712
PN-74/C-89200
PN-83/6616-12
PN-87/B-01070
PN-76/B-12037
PN-90/B-1.4501
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-74/C-89200
PN-76/C-89202
PN-74/C-89204

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
PN-87/H-74051
PN-64/H-74086
PN-81/H-74100
PN-84/H-74101
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

BN-76/0648-76
BN-75/5220-02
BN-62/6738-03,04,07
BN-66/6774-01
BN-84/6774-02
BN-83/8836-02
BN-86/8971-08
PN-EN 124

90. PN-EN-1452-1-75:2000

91. PN-EN 1610:2002
92. PN-EN 1671:2001
93. PrPN-EN 1916

TEMAT NORMY
3
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Klasyfikacja i okreś lenie ś rodowisk.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Ochrona materiał
owo-strukturalna. Wymagania.
Grunty budowlane. Podział
, nazwy, symbole i okreś lenia.
Grunty budowlane. Posadowienia bezpoś rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
Beton zwykł
y.
Rury betonowe. Budowa kanał
ó w w wykopach.
Kruszywa mineralne do betonu.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
Uszczelki gumowe. Ogó lne wymagania i badania.
Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.
Cegł
a peł
na wypalana z gliny - kanalizacyjna.
Zaprawy budowlane zwykł
e.
Roztwó r asfaltowy do gruntowania.
Lepik asfaltowy z wypeł
niaczami stosowany na gorą co.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Kształ
tki do rur ciś nieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury ciś nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania.
Lepik asfaltowy bez wypeł
niaczy stosowany na gorą co.
Asfalty przemysł
owe. Postanowienia ogó lne i zakres normy.
Wł
azy kanał
owe. Ogó lne wymagania i badania.
Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
Rury żeliwne ciś nieniowe. Wymagania i badania.
Rury żeliwne ciś nieniowe do poł
ą czeń sztywnych.
Rury stalowe ze szwem gwintowane.
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorą co ogó lnego zastosowania.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.
Poł
ą czenia koł
nierzowe. Uszczelki. Wymagania ogó lne.
Ochrona przed korozją . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do
malowania. Ogó lne wytyczne.
Bitumiczne powł
oki na rurach stalowych ukł
adanych w ziemi.
Ochrona przed korozją . Wymagania ogó lne i ocena wykonania.
Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospó ł
ka.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne ł
amane do nawierzchni drogowych.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
Zwień czenie wpustó w i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i koł
owego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoś cią
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy przewodowe z
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesył
ania wody
Budowa i badania przewodó w kanalizacyjnych
Zewnętrzne systemy kanalizacji ciś nieniowej
Rury i kształ
tki betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego do kanalizacji
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19.2.
Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) – z
pó źniejszymi zmianami.
[2] Rozporzą dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrześ nia 1997 r. w sprawie ogó lnych
przepisó w bezpieczeń stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844)
[3] ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczą cej bezpieczeń stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeń stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)
[4] Rozporzą dzenie Ministró w Pracy i Opieki Społ
ecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada, 1954 r. w sprawie
bezpieczeń stwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259)
[5] Rozporzą dzenie Ministró w Pracy i Opieki Społ
ecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja1954 r. w sprawie
bezpieczeń stwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
ciś nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pó źniejszymi zmianami niedotyczą cymi przedmiotu niniejszych warunkó w)
[6] Rozporzą dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoł
ó w uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr
38/01 poz. 455)
[7] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod ę i zbiorowym odprowadzaniu ś ciekó w
(Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)
[8] Rozporzą dzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrześ nia 2000 r. w sprawie warunkó w, jakim powinna
odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w k ą pieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli
jakoś ci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 82/00 poz. 937)
[9] Rozporzą dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkó w technicznych, jakim
powinny odpowiadać sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)
[10] Rozporzą dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie okre ś lenia
warunkó w technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430)
[11] Rozporzą dzenie Rady Ministró w z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektó rych przepisó w
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Dz.U. Nr 48/86 poz. 239, Dz.U. Nr 136/95 poz. 670)
[12] Rozporzą dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okre ś lenia
odległ
oś ci i warunkó w dopuszczają cych usytuowanie drzew lub krzewó w, elementó w ochrony akustycznej,
wykonywania robó t ziemnych, budynkó w lub budowli w są siedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzą dzania i
utrzymywania zasł
on odś nieżnych i pasó w przeciwpożarowych (Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)
[13] ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkó w
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) – z pó źniejszymi
zmianami.
[14] ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbió rki, tablicy informacyjnej oraz ogł
oszenia zawierają cego dane dotyczą ce bezpieczeń stwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
[15] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurocią gowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PCV
[16] Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozj ą konstrukcji betonowych i żelbetowych. Instytut
Techniki Budowlanej. Warszawa 1982 r.
[17] Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozj ą
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.
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