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ST-01 PRZEWÓD WODOCIĄGOWY ROZDZIELCZY-PRZYŁĄCZA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

przewodów wodociągowych - przyłączy , które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn.:  

„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Topole  

gm. Chojnice." 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna /ST/ ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z budową przewodu 

wodociągowego rozdzielczego wraz z uzbrojeniem z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

 przewiduje wykonanie zagęszczonych podsypek wyrównawczych z piasku średniego dobrze 

uziarnionego grubości 10 cm, 

 obiekty występujące na trasie przewodu należy także posadowić na zagęszczonej podsypce z piasku,  

 krzyżujące się z wykonywanymi wykopami rury i kable należy przy wykonywaniu robót zabezpieczyć 

podwieszając je, 

 przejścia przewodów przez ściany obiektów sieciowych wykonać jako szczelne, 

W zakres Robót ujętych niniejszą Specyfikacją Techniczną wchodzi: 

1.3.1. Przewód wodociągowe 

Przyjęto wykonanie  wodociągowych  rurociągów rozdzielczych z rur : i  mm PE . 

Projektuje się wykonanie przyłączy wodociągowych z rur : i  mm PE . 

 

1.3.2. Montaż armatury wodociągowej na istniejących i projektowanych przewodach 

Przyjęto montaż: 

- armatury zaporowej; 

- armatury przeciwpożarowej 

Armaturę należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociągowych oraz 

ich inwentaryzację powykonawczą. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami przyjętymi w zeszycie nr 3 „Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociągowych” wydanych przez COBRTI INSTAL, 

obowiązującymi normami i Dokumentacją Projektową oraz ST-00-00 (kod CPV 45000000-7). 

Pojęcia ogólne: 

Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód przeznaczony do doprowadzania wody do przyłączy 

wodociągowych. 

Przewód wodociągowy – połączenie wodociągowe – przewód przeznaczony do doprowadzania wody do 

instalacji wodociągowej. 

Urządzenia uzbrojenia sieci: 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 

działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

Armatura sieci wodociągowej – w zależności od przeznaczenia: 

- armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 

- armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco-

napowietrzające, 
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- armatura regulująca – zawory regulujące i redukcyjne, 

- armatura przeciwpożarowa – hydranty, 

- armatura czerpalna – zdroje uliczne. 

Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń 

zewnętrznych i do zabezpieczania rurociągu przy pokonywaniu przeszkód terenowych. 

Blok oporowy – element zabezpieczający przewód przed przemieszczeniem się w poziomie i w pionie na 

skutek ciśnienia. 

Inne definicje – pozostałe definicje zgodnie z normą PN-B-01060. 

1.5.  Wymagania dotyczące Robót 

1.5.1.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST-00.00. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00.00 

„Wymagania ogólne”. Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Zastosowane materiały dobrano tak, aby ich skład 

a także wzajemne oddziaływania nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących 

obniżenie trwałości sieci.  

2.2. Rury przewodowe 

2.2.1 Rury z polipropylenu do przesyłania wody.  

Rury ciśnieniowe z PE 100RC , SDR17  do przesyłu wody pitnej, PN10 o średnicy 90 łączone za 

pomocą zgrzewania doczołowego. 

Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać wymagania następujących norm: PN-EN 12201, PN-EN 

13244,ponadto muszą posiadać aprobatę IBDiM dopuszczającą do stosowania w pasie drogowym. Producent 

rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 lub równoważny.  

2.2.2 Kształtki 

Przy zmianach kierunków stosować kształtki PE . 

2.2.3 Rury ochronne 

Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i odpornych 

na działanie czynników agresywnych. Do wykonania rur ochronnych stosować rury stalowe bez szwu 

walcowane na gorąco wg PN-80/H-74219 malowane wewnętrznie asfaltozą (WM) i zabezpieczone 

zewnętrznie powłoką bitumiczną z podwójną przekładką (ZO2) lub rury polietylenowe PE 80 SDR17. 

2.2.3. Kruszywo 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-87/B-01100. 

2.2.4. Pianka poliuretanowa 

Pianka poliuretanowa do uszczelniania końców rur ochronnych. 

 

2.2.5. Pierścienie samouszczelniające 

Pierścienie samouszczelniające do uszczelniania końców rur ochronnych. 

 

2.2.6. Opaski dystansowe 

Opaski dystansowe z HDPE typu F/G na rurach przewodowych ułożonych w rurze ochronnej. 
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2.2.7. Mieszanka betonowa 

Beton klasy B15 wg PN-88/B-06250 do wypełnienia przestrzeni między tylną ścianą bloku a gruntem 

rodzimym w przypadku, gdy ten swą tylną ścianą nie będzie się opierał o grunt nienaruszony. 

2.3 Armatura sieci wodociągowej 

Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN1074-1÷5:2002 oraz PN-

89/M74092, PN-EN12201-1. 

2.3.1. Armatura zaporowa.  

Zaprojektowano armaturę i kształtki z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563 (GGG400 – 

DIN1693) zewnątrz i wewnątrz epoksydowanego z uwzględnieniem zaleceń jakościowych i odbiorowych 

Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnego. Jako armaturę odcinającą należy stosować zasuwy żeliwne 

klinowe z kołnierzem i kielichem wciskowym do rur PVC (korpus, pokrywa i pierścień dociskowy z żeliwa 

sferoidalnego, wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego z powłoką elastomerową 

dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną). 

2.3.2. Armatura przeciwpożarowa.  

Armatura przeciwpożarowa musi spełniać warunki określone w normach PN-89/M-74091. 

2.3.3. Kształtki.  

W węzłach włączeniowych zastosować połączenia kołnierzowe wg PN-EN 545 do rur z żeliwa 

sferoidalnego. Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego GGG400, zgodnie z EN1563 wewnątrz i 

zewnątrz epoksydowane. 

2.3.4. Skrzynki uliczne. 

Jako armaturę uzupełniającą traktuje się skrzynki uliczne stosowane w podziemnych instalacjach wodnych 

zgodne z PN-85/M-74081. Skrzynki uliczne żeliwne z kołnierzem okrągłym i pokrywą okrągłą do armatury 

zamykającej oznaczonej symbolem „W” na pokrywie skrzynki ulicznej powinny być umieszczone w sposób 

trwały i czytelny następujące dane: 

 znak wytwórcy, 

 litera W na pokrywie skrzynki. 

Skrzynki powinny być pokryte lakierem asfaltowym wg BN-75/6114-01. 

2.4 Bloki oporowe i podporowe 

Bloki oporowe i podporowe wykonać według BN-81/9192-04. 

Bloki oporowe i podporowe należy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, a także 

na zmianach kierunku: 

 dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek. 

 dla przewodów żeliwnych i stalowych (nie łączonych przez spawanie na styk) o średnicy powyżej 80 

mm i kącie odchylenia większym niż 10
0
. 

W rurociągach z PVC-U w miejscu bloków oporowych jako sztywne wzmocnienie złącz kielichowych 

można stosować: opaski i dwupierścieniowe jarzma obejmujące kielichy rur i kształtek, nasuwki dwudzielne 

skręcane, ściągi składające się z dwóch opasek. 

2.4.1.  Zabezpieczenie antykorozyjne 
Wszystkie elementy żelbetowe i betonowe (bloki oporowe, korki) po oczyszczeniu powierzchni należy 

zabezpieczyć dwukrotnie warstwą powłoki ochronnej z roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-59/B-

26662 . Po wyschnięciu nałożyć powłokę wierzchnią z lepiku asfaltowego na gorąco bez wypełniaczy wg 

PN-58/C-96177 . 

Zamiennie, w stosunku do materiałów ropopochodnych, można stosować izolację z mieszaniny cementu i 

żywic epoksydowych o grubości podanej przez producenta.  
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2.5 Składowanie materiałów 

2.5.1 Rury przewodowe 

Rury z PE można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej w wiązkach, opierając 

ramkę o ramkę, jedna na drugiej nie wyżej niż na 2m. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w 

stertach, należy zastosować boczne wsporniki z drewna w maksymalnych odstępach co 1,5m. Spodnia 

warstwa rur powinna być ułożona na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm i wysokości takiej aby 

kielichy nie miały kontaktu z podłożem. Rozstaw podpór max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie 

powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, maksymalna wysokość składowania 1,5m. Kielichy rur winny 

być tak wysunięte, aby końce rur z wyższej warstwy nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. W 

okresie letnim zabezpieczyć rury przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez 

zadaszenia. Rur z PE nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury PE mają na obu końcach 

zaślepki, które należy zdejmować bezpośrednio przed montażem. Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Wykonawca jest zobowiązany 

układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 

umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Stos należy zabezpieczyć przez przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości 

przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2m. 

2.5.2 Armatura przemysłowa (zaporowa, odpowietrzająca, kształtki)  

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

2.5.3.  Bloki oporowe i podporowe 

Bloki oporowe i podporowe składować na placu składowym lub stanowisku przyobiektowym. Ponad 

obszarem składowisk nie mogą przebiegać napowietrzne przewody instalacji energetycznych, oświetlenia 

itp.. Składowane bloki oporowe należy ustawić w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu I można 

składować w pozycji leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.  

2.5.4.  Skrzynki uliczne 

Skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji działających korodująco. 

Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione.  

2.5.5 Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”  

3.2 Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 

wykończeniowych: 

 piłę do cięcia asfaltu i betonu, 

 piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 

 żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 

 koparkę podsiębierną 0,25 m
3
 do 0,40 m

3
, 

 spycharkę do 100 KM, 

 sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 

wibracyjny, 

 specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 
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3.3 Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy: 

 samochód dostawczy do 0,9 t, 

 samochód skrzyniowy do 5 t, 

 samochód skrzyniowy od 5 do 10 t, 

 samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 

 samochód beczkowóz 4 t, 

 beczkowóz ciągniony 4000 dm
3
, 

 przyczepę dłużycową do 10 t, 

 żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t, 

 żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t, 

 wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 

 wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t, 

 wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t, 

 spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 

 zgrzewarkę do połączeń doczołowych, 

 zgrzewarkę do połączeń elektrooporowych, 

 maszynę do przewiertów sterowanych 

 wiertnicą do wykonywania przecisków 

 zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 kVA, 

 kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm
3
, 

 pojemnik do betonu do 0,75 dm
3
, 

 giętarkę do prętów mechaniczna, 

 nożyce do prętów mechaniczne elektryczne. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

właściwości wykonanych robót. 

4.2. Transport rur przewodowych 

Transport rur powinien odbywać się temperaturze otoczenia –50
0
C do +30

0
C. Rury z PVC w wiązkach 

muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Pojazd powinien posiadać wsporniki 

boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy transporcie rur luzem powinny 

one na całej swej długości stykać się z podłogą pojazdu jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu 

to max wielkość nawisu może wynieść 1m, a przy układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie 

powinna przekraczać 1m.  

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 

(trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane 

teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy 

wyjąć rury „wewnętrzne”.  

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych o szerokości 50mm i takiej 

wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. Poszczególne 

warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 

warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
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4.3. Transport armatury przemysłowej 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie 

lub pojemniki. 

4.4. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 

przed wysypaniem, a kruszywo drobne – przed rozpyleniem. 

 

4.5. Transport bloków oporowych 
Transport bloków może odbywać się dowolnymi transportu. Bloki mogą być układane w pozycji pionowej 

lub poziomej tak, aby przy równomiernym rozłożeniu ładunku wykorzystana była nośność środka transportu. 

Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne 

wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem a burtami pojazdu). 

4.6. Mieszanka betonowa 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien 

powodować: 

 segregacji składników 

 zmiany składu mieszanki 

 zanieczyszczenia mieszanki 

 obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”  

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 

kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów 

stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a 

szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające 

wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odprowadzające należy 

kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym, wytyczenie i trwałe 

oznaczenie robót rozbiórkowych, przygotowanie terenu,) 

5.3. Roboty rozbiórkowe 

Przed właściwą rozbiórką krawędzie nawierzchni bitumicznej naciąć mechanicznie piłą do asfaltu 

Gruz oraz materiał z rozbiórki należy wywieźć z Placu Budowy na miejsce wskazane przez Inżyniera.  

Materiał przeznaczony do ponownego użycia wywieźć z Placu Budowy na miejsce wskazane przez 

Inżyniera 

Wszystkie koszty związane z wywozem i złożeniem gruzu i materiału rozbiórkowego na wskazanym 

miejscu należy wliczyć w cenę jednostkową robót rozbiórkowych. 

 

5.4. Roboty montażowe - przewiert sterowany 

Generalnie projekt przewiduje wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego z 

zastosowaniem rur dwuwarstwowych PE 100 RC o średnicach 90x5,4 i ø63x3,8 PE SDR17 PN10. Przewód 

posadowić na głębokości maksymalnej ok. 1,6 m mierząc od jego osi do rzędnej istniejącego terenu.  
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Dla umożliwienia zlokalizowania przewodu wodociągowego po jego ułożeniu należy podczas 

wykonywania przewiertu wprowadzić razem z rurą drut sygnalizacyjny stalowy ocynkowany 5mm. W 

miejscach wykonywania komór przewiertowych startowych i końcowych w istniejącej jezdni utwardzonej 

płytami betonowymi i chodnikach należy odtworzyć istniejącą podbudowę i nawierzchnię. Połączenia 

przewodów wodociągowych w komorach dokonać za pośrednictwem zgrzewania doczołowego. Uzbrojenie 

projektowanej sieci wodociągowej stanowią trójniki żeliwne kołnierzowe oraz zasuwy odcinające żeliwne 

kołnierzowe. Elementy te należy połączyć z proj. wodociągiem za pośrednictwem odpowiednich złączek 

kołnierzowo kielichowych do rur PE. Wszystkie zasuwy należy wyposażyć w obudowy i skrzynki do zasuw. 

Na projektowanym wodociągu należy także zabudować zawory czerpiące i płuczące sieć podziemne, które 

należy wyposażyć w skrzynki żeliwne. Projektowane zawory służyć będą do celów eksploatacyjnych 

(płukania sieci). Zastosować armaturę firmy Hawle z aktywną ochroną antykorozyjną zgodną z wytycznymi 

GSK. Włączenia do istniejącej sieci wodociągowej PE wykonać za pośrednictwem odpowiednich złączek 

kołnierzowo – kielichowych wciskanych (RK). Włączenia projektowanych przyłączy dokonać za 

pośrednictwem opasek do nawiercania za którymi należy zabudować zasuwy do przyłączy domowych. Na 

załamaniach poziomych trasy oraz w miejscach zabudowania trójników zamontować bloki oporowe według 

BN-81/9192-04. 

Rury i kształtki PE100 powinny być zgodne z normami PN-EN 12201, PN-EN 13244, ponadto muszą 

posiadać aprobatę IBDiM dopuszczającą do stosowania w pasie drogowym. Producent rur powinien 

posiadać certyfikaty ISO 9001 lub równoważny.  

5.5. Roboty ziemne 

Wykopy pod rury przewodowe należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub 

mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736. 

Wykop pod rurociąg należy rozpocząć od punktu włączenia do istniejącego wodociągu. 

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy 

rurociągu połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągniecie sznura 

wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego 

krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 

ziemi. 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02 przy 

braku wody gruntowej i usuwisk: 

 w gruntach bardzo spoistych 2:1 

 w gruntach kamienistych i skalistych spękanych 1:1 

 w pozostałych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25 

 w gruntach niespoistych 1:1,50 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa 

terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 

Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 

Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa powinna 

wystawać 15 cm ponad teren. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie 

suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej 

struktury gruntu. Pogłębianie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed 

ułożeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 

Ławy należy montować nad wykopem na wysokości około 1,0m nad powierzchnią terenu w odstępach co 

30m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 



 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

ST-01 Przewody wodociągowe. 

 

24  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem, zabezpieczyć przed uszkodzeniem przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 

niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna ±3 cm dla gruntów zwięzłych, ±5 cm dla gruntów 

wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ±5 cm. 

5.5.1. Odspojenie i transport urobku. 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 

Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 

Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

5.5.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia 

wykopów na czas budowy przewodu wodociągowego, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 

wykonywanych robót. 

5.5.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy. 

Przy budowie rurociągu w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej 

depresji mogą występować trzy metody odwodnienia: 

- powierzchniowa 

- drenażu poziomego 

- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Dla rurociągów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z 

tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. 

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona 

grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co około 50 m, skąd zostanie 

odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  

Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować 

typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej śr. 0,14 

m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego 

igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem 

ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo – wodnych w 

trakcie wykonywania robót. 

5.5.4. Przygotowanie podłoża 

Przewody układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przygotowaniem podłoża 

należy dokonać odbioru technicznego wykopu.  

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

 nie powinny występować cząstki powyżej 20 mm 

 materiał nie może być zmrożony 

 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95. 

Stopień zagęszczenia podłoża 0,95 zmodyfikowanej wartości Proctora. W przypadku stwierdzenia w 

podłożu gruntów organicznych, należy wymienić je do głębokości 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki 

syntetycznej o sztywnych węzłach.  

5.5.4.1 Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić 

wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
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 rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2-0,3 m 

i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody 

z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody; 

 dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0,50 

m poniżej poziomu podłoża naturalnego  

5.5.4.2 Podłoże wzmocnione (sztuczne) 

W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż wymienione w pkt. 5.4.1 należy wykonać podłoże 

wzmocnione. Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

 podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy 

nienawodnionych skałach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych; 

 podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe; 

 przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy) o małej grubości po ich usunięciu; 

 przy gruntach wodonośnych 

 jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 

 w razie konieczności obetonowania rur. 

Grubość warstwy podsypki co najmniej 15 cm. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur wykonać po próbie szczelności odcinka rurociągu. 

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, 

kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być wyprofilowane tak aby rura spoczywała jedną czwartą swojej 

powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 

 dla przewodów PVC 10 cm 

 dla pozostałych 5 cm 

Dopuszczalne zmniejszenia grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno 

być większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w 

Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1cm.  

Badanie podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 

 

5.5.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 

obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 

niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m dla rur PVC. 

Zasypanie rurociągu przeprowadza się w trzech etapach: 

Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 

Etap II – po próbie szczelności złącz rur przewodowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń; 

Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką 

odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 

mineralny, sypki drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być 

zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, 

żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem 

rodzimym jeżeli spełnia powyższe wymagania warstwami 0,1 i 0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i 

ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu.  

Zasypanie wykopów należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 

zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów i zgodnie z wymaganiami 

normy BN-72/8932-01. 

W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna być 

zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopień zagęszczenia powinien 

wynosić 0,85. 
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5.6. Roboty montażowe - wykop otwarty 

5.6.1. Warunki ogólne 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej 

jednak niż 0,1%. Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 

zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) 

mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość 

przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o 

średnicy 1000 mm oraz powyżej. I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 

 w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m i 1,2 m  

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się 

powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń 

podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 

5.6.2. Wytyczne wykonania przewodów 

Rury z PVC układać w temperaturze od +5
0
C do +30

0
C. Przewód powinien być tak ułożony na podłożu 

naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na ¼ swego obwodu, symetrycznie do 

swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem należy: 

 wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 

 wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna 

być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków 

połączenia rur. Osie łączonych odcinków muszą znajdować się na jednej prostej, co należy uregulować 

odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 

wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 

W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, 

wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

 przycinanie rur, 

 ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce pod kątem 15
0
. 

Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki i rury była nadal 

prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć 

głębokość złącza. 

Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 

wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do 

kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury używać 

wciskarek. Nie wolno używać łyżki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynie jako punkt podparcia dla 

lewarka. Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha 

granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 

Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia 

przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 

- rury z PVC poprzez kielichy przy użyciu uszczelek gumowych.  

- rury żeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelką gumową dostarczoną w komplecie 

przez producenta rur. Połączenia rur żeliwnych kołnierzowych należy wykonywać złączami 

uszczelnionymi pierścieniami gumowymi. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt 

nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 

- dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki 

ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 

- dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu rur 

(złączu kielichowym) przekracza 20 kąta odchylenia. 
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5.6.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych 

W miejscu kolizji wodociągu z kanalizacją sanitarną (wodociąg zlokalizowany poniżej kanalizacji 

sanitarnej) w odległości mniejszej niż 0.6m na wodociągu zamontować rurę ochronną o długości L=2.0m. 

Wprowadzenie rury PE do rury ochronnej należy wykonać za pomocą płóz pierścieniowe (dystansowe). 

Przed rozpoczęciem pracy ustalić konieczną ilość i typ elementów płóz. Otwarte pierścienie luźno połączyć 

na rurociągu, końce pierścieni wsunąć jeden w drugi i lekko zazębić. Miejsca styku pierścieni z rurą 

przewodową owinąć EVO. Pierścienie płozy zacisnąć symetrycznie przy pomocy urządzenia zaciskowego 

do montażu aż niemożliwe będzie przesuwanie pierścienia po rurze. 

Elementów płóz nie można zaciskać jednostronnie. Położenie płóz na rurociągu należy ustalić wcześniej, 

ponieważ późniejsze rozwiązanie płóz jest niemożliwe. 

Podpory (płozy) powinny znajdować się bezpośrednio za kielichami rur. Przy końcach przejściowej należy 

zamontować pierścienie podwójne. 

Przestrzeń między rurociągiem roboczym, a wewnętrzną ścianką rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu 

końców rury ochronnej zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej, na długości nie mniejszej niż 10cm, 

mierząc od krawędzi rury przejściowej i pierścieniem samouszczelniającym. 

Rury ochronne izolowane fabrycznie. Do uzupełnienia nierówności i ubytków w izolacji zastosować 

(zgodnie z DIN30672) Polyken 931 lub butylmastik. 

5.6.4. Wytyczne wykonania bloków oporowych 

Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod zasuwami i hydrantami, a 

także na zmianach kierunku: dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, zaś dla 

przewodów żeliwnych o średnicy powyżej 80 mm i kącie odchylenia większym niż 10
0
. Blok oporowy 

powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku braku 

możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać 

betonem klasy B15. Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być 

nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B15 izolując 

go od przewodu dwoma warstwami papy.  

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do rzędnej 

spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z normą BN-81/9192-

04. Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony 

przewodu wodociągowego. 

5.6.5. Armatura odcinająca 

Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 

 na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 

 w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. 

5.6.6. Elementy montażowe 

Elementy te należy stosować: 

 sprzęgła i łączniki dla montażu zasuw i przewodów zlokalizowanych w gruncie oraz dla łączenia 

przebudowanych odcinków przewodów z istniejącymi. 

5.6.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów 

na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej 

zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosić: 

 dla przewodów z rur żeliwnych – 0,5 m, 

 dla przewodów z innych rur – 0,3 m. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 

mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu w obrębie strefy 

niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-

06050:1999. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 

uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,95. W przypadku 

prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia 
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wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną 

podbudową drogi. 

5.6.8. Izolacje – zabezpieczenie przewodu 

Rury oraz elementy żeliwne i stalowe, złącza na połączenie uszczelką gumową, na połączenie łącznikami, 

śrubowe powinny być zabezpieczone zgodnie z dokumentacją. Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą 

powłokę przylegającą do wierzchu przewodu na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy 

powietrznych, odprysków i pęknięć. Połączenia rur żeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania 

szczelności odcinka przewodu powinny być dokładnie oczyszczone, a następnie zaizolowane. Izolacja złączy 

powinna zachodzić co najmniej 10 cm poza połączenie z izolacją rur. Do izolacji rur należy stosować: lepiki 

asfaltowe odpowiadające normie PN-57/B-24625, asfalty przemysłowe izolacyjne PS odpowiadające normie 

PN-76/C-96178, welon z włókna szklanego wg BN-87/6755-06. Bitumiczne powłoki na rurach należy 

wykonywać w oparciu o normy PN-70/M-97051. 

5.6.9. Próby ciśnieniowe, dezynfekcja 

       5.6.9.1 Środki ostrożności przed próbami przewodów  

1. Przed próbami przewodów Wykonawca powinien zapewnić, że jest on umocowany odpowiednio i 

parcie od łuków, kolan, odgałęzień i końców rur jest przenoszone na stały grunt lub odpowiednie 

tymczasowe zamocowanie. 

2. Otwarte końce powinny być zakończone korkami, pokrywami lub odpowiednio połączonymi 

ślepymi kołnierzami. 

       5.6.9.2 Świadectwo prób 

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera przynajmniej jeden pełny dzień roboczy wcześniej o 

zamiarze przeprowadzenia prób na odcinku przewodów. 

       5.6.9.3 Próby rurociągów ciśnieniowych 

Zwraca się uwagę Wykonawcy na procedury określone w Projekcie dla prób ciśnieniowych 

rurociągów oraz na Polskie Normy, PN – 97/B – 10725, (Próby ciśnieniowe). Próby rurociągów 

ciśnieniowych, według Kontraktu powinny przestrzegać procedur określonych w tym dokumencie.  

       5.6.9.4 Płukanie i czyszczenie przewodów 

Na zakończenie próby hydraulicznej na przewodzie, rurociąg powinien być dokładnie przepłukany 

czystą wodą w celu usunięcia luźnych materiałów wewnątrz rur. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za rurociągi, pompy, przyłącza etc., niezbędne do otrzymania 

wody do prób etc. z wodociągów łącznie ze związanymi kosztami. Obejmuje to zabezpieczenie 

beczkowozów i cystern, jeżeli są niezbędne. 

Wykonawca poczyni własne przygotowania i będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty związane z 

odprowadzeniem wody użytej do prób i czyszczenia. 

       5.6.9.5 Badanie hydrantów zewnętrznych 

Wykonać badanie hydrantów p.poż w zakresie wydajności i ciśnienia. Badanie wydajności  

hydrantów zewnętrznych wykonać za pomocą metody przelewowej tj. wypływu określonej  

ilości wody w mierzonej jednostce czasu. Protokół z pomiarów przedłożyć do odbioru  

końcowego. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”  

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów. 
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inżyniera. Kontrolę, badania i pomiary 

wykonywać w oparciu o założenia normę: 

PN-B-10725:1997 

6.2.2.1 Odbiór techniczny częściowy  

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

 zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla 

przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostałych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych 

ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z 

tworzyw sztucznych ±0,05 m, dla pozostałych ± 0,02 m, 

 zbadaniu prawidłowości wykonania spawów w sposób ustalony w dokumentacji, 

 zbadaniu zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji, 

 zbadaniu zabezpieczenia przeciw prądom błądzącym przez oględziny izolacji oraz punktów kontrolnych, 

 zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 

 zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 

 zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża 

naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

 zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 

 zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i 

średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

 zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725. 

Dotyczy to także przewodów układanych nad terenem o konstrukcji samonośnej i na lub pod konstrukcją 

nośną. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności przewodu, 

inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami 

zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony 

podczas spisywania protokółu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o 

możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. Wymagane jest także 

dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - częściowego. Kierownik 

budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy, przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu 

wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i 

sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację 

powykonawczą. 

6.2.2.2. Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

 zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 

 zbadaniu zgodności protokółów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz 

wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

 zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodów wodociągowych układanych nad 

terenem, 

 zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 

 zbadaniu szczelności, komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach przez ściany. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółami odbiorów technicznych 

częściowych przewodu wodociągowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, 

wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i 

inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego końcowego 

na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest 

także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
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Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. l p. 2 ustawy, przy odbiorze końcowym złożyć 

oświadczenia: 

 o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i 

polskimi normami), 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy i 

sąsiadującej nieruchomości. 

6.2.2.3. Badanie szczelności przewodu 

 próby szczelności wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z wymogami PN-B-10725. 

Do próby należy przystąpić po usztywnieniu przewodu, właściwym jego zaślepieniu i odsłonięciu 

wszystkich uszczelnianych złączy. Długość odcinka próbnego nie większa niż 300 m.  

 W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 

warunków: 

 przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być 

niższa niż 10
0
C 

 napełnianie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu 

 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20
0
C 

 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu 

ustabilizowania 

 ciśnienie próbne powinno wynosić 1 MPa, po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w 

przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom 

 po zakończeniu próby szczelności należy ciśnienie zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, a 

przewód opróżnić z wody 

Wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez 

wykonawcę, nadzór inwestorski i użytkownika. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”  

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu wodociągowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe wykonania przewodu wodociągowego rozdzielczego, 

 wykonania izolacji, 

 zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 

bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”.  

Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociągu obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 

- przygotowanie podłoża i fundamentu, 

- wykonanie sączków, 

- wykonanie włączenia do wodociągu, 

- ułożenie przewodów wodociągowych i armatury, 
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- wykonanie izolacji, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 

 Ustawa a dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016 z 

późn.zmianami). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. Nr 147 z 

2002r. poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321 z 

późn.zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z 

późn.zmianami). 

 Ustawa z 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 

2086). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747). 

 

10.2 Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. – w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 

1779) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 

2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072). 

10.3 Normy 

 PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowe. Wymaganie użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowe. Wymaganie użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa. 

 PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowe. Wymaganie użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna. 
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 PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymaganie użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające. 

 PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowe. Wymaganie użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca. 

 PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma. 

 PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 

 PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 

 PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 

 PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 

 PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 

pomocnicze. 

 PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do 

stosowania w systemie. 

 PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

 PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 

 PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

 PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 

MPa. 

 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 

 PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

 PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 

części składowych. 

 BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne 

wykonania i wbudowania. 

 BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Wymiary i warunki 

stosowania. 

 PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 

10.4 Inne dokumenty 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI INSTAL 

 Instrukcja projektowania, montażu i układaniu rur PVC-U i PE – GAMRAT 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych. 

 

 

 

 


