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I. CZESC OGÓLNA

Nazwa zadania

Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej z przylaczami we wsiach:
Bzury - Mi/ewo - Zofijówka - Niedzwieckie - Oanowo- Nieckowooraz
rozbudowa hydroforni w Wólce gmina Szczuczyn powiat Grajewo.

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem ST sa wymagania szczególowe dotyczace wykonania i odbioru Robót
zwiazanych z budowa sieci wodociagowej, wykonywanej w ramach budowy sieci
rozdzielczej na odcinku od miejsca wlaczenia w pkt. ,A" w Lipniku, do wsi Zofijówka
(Adamowo) - Bzury - Niedzwieckie - Nieckowo - Milewo - Danowo - Bzury wraz z
przylaczami domowymi w tych wsiach oraz rozbudowy stacji wodociagowej w Wólce.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót
zwiazanych z wykonaniem sieci wodociagu z przylaczami.

1.3.Zakres Robót objetych 5T

Ustalenia zawartew niniejszej ST dotyczazasad prowadzenia Robótjak w pkt. 1.1.

Zakres Robót obejmuje:

A) Roboty projektowane:

a) wykonaniewykopówwraz z umocnieniemscian wykopówszalunkamistalowymi

przestawnymilubpalamiszalunkowymi,

b) wykonaniewykopówze skarpa,
budowa wodociagu we wsiach: Niedzwieckie - Nieckowo - Milewo - Danowo -
Bzury - Zofijówka - Bzury wraz z przylaczami domowymi w tych wsiach z rur
0160 +50mm PVC; PN=10 bar laczonych na kielich z uszczelkatypu Power-Loc
oraz z PE, PN10o calkowitej dlugosci Lc= 18814 m, w tym:

c) budowawodociagudo i we wsi Bzury-Zofijówka (Adamowo)
- wodociagz rur 0160PVC o Lc = 5055 m J

wodociagz rur 011 OPVCo Lc = 2590 m J
wodociagz rur 063PE o Lc = 100,0 rri v
wodociagz rur050PE o Lc= 10,0m II

- przylacza domowez rur 040PE - szt. 46; (Lc= 832m) \)I

d) budowa wodociagudo i we wsi Niedzwieckie
-wodociagz rur 0160PVC o Lc = 1607,0 m, V
- przylaczadomowez rur 040PE - szt. 15; (Lc=272m)

e) budowa wodociagudo i we wsi Nieckowo I

wodociagz rur 0160PVC o Lc = 2957,0 m, ~J
wodociagz rur 0110PVC o Lc = 2190m, v

w0..\O".,q Z H.t-"~ q,6pt!C D L<:.;:: Lf95 f<I~
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f)

-przylacza domowe z rur 040PE _ i szt. 53; (Lc=730.m)- --II :z ,.,u.v ~ ~o pE' Le = 10-2- )budowa wodociagu do iwe wsi Mile o ft)
- wodociagz rur011 OPVCo Lc=2235,0 m, V
- wodociag z rur 090PVC o Le = 74,0 m, V
-przylaczadomowez rur040PE - szt.4; (Le=56m)V
budowa wodociagu do iwe wsi Danowo
- wodociag z rur 0160PVC o Lc=879,0 m, J
- wodociag z rur 011 OPVC o Lc =632,0 m, J
- przylaczadomowez rur040PE - szt.14; (Lc=283m)J
montaz rur oslonowych:
-rura przeciskowa 0 250 mm stalowa, dlugosc 114 m,
-rura przeciskowa 0 200 mm stalowa, dlugosc 71 m,
-przylacza- rura oslonowa 063 mm PE, dlugosci 416,5 m,
zainstalowanie hydrantów p.poz. 080 mm (nadziemne) - szt. 22,

zainstalowanie zasuw kpI. bezposrednio w ziemi - szt. 153,

rozbudowy stacji wodociagowej w Wólce do wydajnosci G= 35m3/h

g)

h)

i)

j)

k)

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST. "Wymagania
ogólne" pkt. 1.4. oraz zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
Informacjao terenie budowyzawarta jest w czesci opisowej projektu budowlanego.

1.5.Ogólne wymagania dotyczace Robót

Ogólne wymagania dotyczace Robót podano w ST . "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogólnewymaganiadotyczacematerialów,ichpozyskiwaniaiskladowania.

2.1. Do wykonania projektowanego wodociagu nalezy uzyc rur PVC PN10; (S10) oraz
PE;PN10 (SDR13,6) o srednicach wg Dokumentacji Projektowej.

2.2. Jako rury oslonowe zabezpieczajace projektowane odcinki wodociagów uzyc rur
stalowychwg PN-80/H-74219oraz PE o srednicach wg Dokumentacji Projektowej.

Rury w rurach oslonowych sa zaopatrzone w plozy.

2.3. Hydrantyp-poz. nadziemne 080 mm wg PN-80/M-74091.

2.4. Zasuwy odcinajace kolnierzowetyp krótki.

2.5. Na przewodach (zalamaniach i trójnikach oraz na zwezkach i pod zasuwami)
przewidujesie blokioporowe betonowe wg BN-81/9192-Q4lub KB8-4.11(2).

2.6. Polaczenia rur PE doczolowe poprzez zgrzewanie.

P R oIprl wMnrlnanwpl
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2.7. Uszcze>, Pc.'.er-Lock wykonane z dwóch pierscieni ;1- pierscien uszczelniajacy

czarny v."J-..c"'ar) z EPDM; 2- pierscien mocujacy - zólty wykonany z PP

wzmocnio~egG ,',;Óknemszklanym.

2.8. Izolacjarou"sta'C'w"Ychtypu Z02 i WW.

2.9. Piasek na podloze pod wodociag powinienspelniac wymagania PN-B-11113,

2.10. Beton B-15na blokioporowepowinienspelniac wymagania PN-B-06250.

3. Sprzet
3.1. Przewiduje sie mechaniczne wykonania

chwytakowych z wyjatkiem miejsc kolizji,
zachowujac ostroznosc.

robót ziemnych przy uzyciu koparek
gdzie wykopy nalezy wykonac recznie

3.2. Do montazu rur stalowych ochronnych nalezy uzywac spawarek elektrycznych
wirujacych 300A. Laczenia rur PE metoda elektrooporowa przy pomocy zgrzewarki
elektrooporowej.

3.3. Ukladanie rur wodociagowych - recznie.

4. Transport
4.1. , Do transportuzaleca sie uzycie nastepujacychsrodków:

ciagnik kolowy i przyczepa skrzyniowa,
samochód skrzyniowy.

Rury podczas transportu powinny byc podparte bocznymi wspornikami o rozstawie co
2m. Wysokosc podkladów winna uwzgledniac maksymalna srednice .kielicha. '

. Zaladunek i 'rozladunek' rur powinien byc prowadzony':'ze' szczególm:(uWaga ':-
'Niedópuszczalnejestzrzucanierurz samochodu. ' ,

Transportowane materialy powinny byc w czasie transportu zabezpieczone przed
mozliwosciaprzesuwaniasie jak równiez przed uszkodzeniamimechanicznymi.,
Konce rur moga wystawac poza pojazd nie wiecej niz 1m.Wysokosc stosu
ukladanych rur przewozone luzem nie moze przekraczac 1m, i nalezy je

, zabezpieczyc {Jrzed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod '

,~, - """ lancuch spinajacabocznesciany samochodu. '

, '_ '" Przewóz powinien odbywac sie przy temperaturzeotoczenia -5°C do +30oC.W tym
,- . , .., celu wymagane jest spelnienie okreslonych warunków i zachowania szczególnej

:,:",: ," ostroznosci. Przed przystapieniem do transportu lub stos,owania rur w rozszerzonym:
zakresie temperaturnalezyuzyskac wlasciwewarunkiod producenta rur. ,::

Podczastransportu,rury powinny byc zabezpieczoneprzed zmiana polozenia. "

Bezpieczny i prawidlowy transport to:
podparcieladunku na calejdlugosci,
podporyumieszczone na skrzyni,
wlasciwe wysuniete kielichy poza konce bose rur.

.-- ...-

"

4.2. Rury z tworzyw winny byc skladowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywacna stabilnym podlozu, '

wolnym od kamieni i ostrychprzedmiotów.przy ukladaniuwiazek w sterty ramywiazki
wyzszej powinny spoczywac' na ramach wiazki nizszej. Rury w zwojach nalezy
skladowac w pozycji pionowej.
. . . . .' .. .. .-

P.B.sieci wodociagowej
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Gdy rury sa skladowane luzem, nalezy zastosowac boczne wsporniki i podklady.
Warstwy rur nalezy ukladac naprzemiennie.
Rury o róznych srednicach powinny byc skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe najsztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie.
W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw lecz nie wyzej niz 1,5 m.
Rury nalezy zabezpieczyc przed dzialaniem promieni slonecznych i temperatur nie
przekraczajacych +40oC.

Niedopuszczalne jest:
"wleczenie" rur po podlozu,
zrzucanie lub toczenie rur po pochylni samochodowej.

5. Wykonanie Robót

A) Ogólnezasadywykonaniarobót.

Wykonanie Robót powinno byc zgodne z przedstawionym w Dokumentacji Projektowej
rozwiazaniem projektowym w zakresie lokalizacji, wymiarowania poszczególnycr
elementów przebudowy oraz rzednych posadowienia. Spelniac wymogi obowiazujacycr
przepisów, norm, warunkamiwykonania robót i przepisami obowiazujacymiw Polsce oraz
instrukcjamiproducentawyrobów i urzadzen.

Przed przystapieniemdo wykonaniarobót inwestor przekazewykonawcy:
projektbudowlany,
miejscena zaplecze.

B) Wykonawca w miejscu widocznym w budynku zaplecza umiesci tablice informacyjna
okreslajaca;

nazwe,adres i numertelefonu wykonawcy robót,
imiona i nazwiskaoraz numery telefonów:
b) kierownikabudowy,
c) inspektoranadzoru,
numerytelefonówalarmowych.

C) Wszelkie uzasadnionezmiany proponowane przez wykonawcewinny byc uzgodnione
z inspektorem nadzoru. W przypadku uznanych przez inspektora za konieczne.
zmiany powinny byc potwierdzone przez autora projektu. Zmiany te nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza
zmiany materialówokreslonych w dokumentacji i specyfikacji nie moga powodowac
zmniejszenia ich jakosci i trwalosci eksploatacyjnej.

5.1. Roboty przygotowawcze

do prac towarzyszacych naleza;
wyznaczyc geodezyjnie lokalizacje trasy rurociagu,
wykonanie przejsc przewodów przez przegrody budowlane,
wykonanie przejsc przewodów pod jezdniami i ciekami wodnymi

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac koparka zgarniakowa o pojemnoscizgarniaka 0,25 m3.Urobekz
wykopu nalezy zlozyc na odkladdo powtórnegozasypania przebudowanewodociagu.

Nie nalezy wykonywac wykopów duzo wczesniej przed ukladaniem rurociagóv.
Unikanie zbyt dlugich odcinków otwartych wykopów pozwoli na osiagniecie pewnycr
korzysci, a mianowicie:

P-B. !lieci wodociagowej
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ograniczenie, czy nawet wyeliminowanie, koniecznosci odwadniania,
zminimalizowania mozliwosci zalania wykopu,
zredukowanie wyplukiwania gruntu z dna wykopu woda gruntowa,
unikniecie przemarzania dna wykopu i materialu zasypu,
zmniejszenie zagrozenia dla ludzi oraz ruchu pojazdów i sprzetu.

W miejscach skrzyzowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi lub innymi
urzadzeniami nalezy wykonywac recznie zachowujac szczególna ostroznosc.
Wymiary wykopów sa nastepujace:

- glebokosc - 1,5 oraz do 3,0,
. - szerokosc 0,80 - 2,5 m w zaleznosci od srednicy rur.

przy mechanicznym wykonywaniu wykopów ostatnia warstwa powinna zostac usunieta
recznie.
Wykopy nalezy zabezpieczyc szalunkami stalowymi przestawnymi lub palami
szalunkowymi. Dna wykopów wyrównac i zagescic ubijakami.

Wykonujac wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno
dopuscic do przekroczenia projektowanych glebokosci.

5.3. Ukladanie i montaz rur

Na wyrównanymi zageszczonymdnie wykopu nalezy ulozyc podsypkepiaskowa grubosci
10 cm i zagescic. Powykonaniu podsypkimozna przystapic do montazrur. Obok rur ulozyc
drut wskaznikowy o przekroju 1,5 mm2w izolacji DY lub folie znacznikowa z wkladka
metalizowana.
Rury ukladac w wykopie recznie. Z rur PE przeznaczonych do montazu nalezy usunac
zaslepki bezposrednio przed montazem.
Maksymalne dlugosci montowanego odcinka rurociagu jest praktycznie zwiazane z
rozstawem wezlów, jednakze zaleca sie, aby max dlugosc nie przekraczala 100m.

Dopuszcza sie opuszczanie przewodu PVC na dno wykopu, jednak nalezy zwrócic
uwage na:

widocznosc oznakowania granicy wcisku bosych konców rur w kielichy. Oznaczenia
te powinny byc umieszczone na górnej powierzchni rury i nie powinny zmieniaac
swojegopolozenia(max0,5 + 1,Ocm)
nie przekraczanie dopuszczalnego ugiecia przewodu podanego w tabeli ponizej.

Wartosci dopuszczalnych max ugiec (h) odcinków przewodów z PVCw zaleznosci od ich
dlugosci tabela1

Dopuszcza sie zginanie na zimno rur wykorzystujac ich elastycznosci i elastycznosc
samych zlacz, pod warunkiem, ze odchylenie rur nie spowoduje ugiecia w kielichach
wiekszegoniz 2°. Wartosci podanow tabeli ponizej.

Praktyczne dopuszczalne odch lenie w kielichu tabel 2
Luk Praktyczne odchylenie

Kielichru O :t 2'
5 5 :t2

/'.8. Jieci wódociqgowej

48.

0,24 0,95 15,2 23,8
0,17 0,68 10,6 16,6
0,14 0,55 8,73 13,6
0,09 0,38 6,0 9,4
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Praktyczne odchylenia w kielichach dla róznych luków podano w tabeli ponizej

Maksymalne odchylenia (H) rury PVC o dlugosci L=6,Om tabela 3

5.3.1. Laczenie rur

Laczenie rur metoda zgrzewania wg "Instrukcji montazowej rur PE" w nastepujacy sposóc
sprawdzic stan zgrzewarki, narzedzi oraz rur i ksztaltek,
przyciac rure prostopadle do jej osi i usunac wióry (o ile powstaly w czasie ciecia
jesli to konieczne - oczyscic rure wewnatrz,
przy pomocy skrobaka usunac utleniona warstwe PE z co najmniej tych obszarC'
laczonych elementów, które znajduja sie w strefie zgrzewania, a nastepnie przerr.J ::
te miejsca plynem czyszczacym;
jesli ksztaltka (mufa) nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, nalezy.=-
powierzchnie przemyc plynem czyszczacym;
zaznaczyc na koncach laczonych elementów glebokosc wsuniecia do ksztaltki,
absolutnie czyste i calkowicie suche elementy zestawic ze soba w polaczenie,
zestawione elementy polaczenia unieruchomic w zacisku montazowym,
przeprowadzic zgrzewanie zgodnie z instrukcja obslugi zgrzewarki,
upewnic sie, qzy proces zgrzewania przebiegl bez zaklócen (zgrzewarka wyswiei..:
komunikat o pozytywnym zakonczeniu procesu zgrzewania),
zanotowac (np. na rurze) czas zakonczenia zgrzewania i pozostawic polaczenie
zacisku montazowym na co najmniej 20 minut (okres chlodzenia),
kable zasilajace mozna odlaczyc po uplywie co najmniej 2 min. od zakonczer ~
zgrzewania.

5.3.2. Bloki oporowe

W miejscach zalaman, trójnikach oraz zwezek na przewodach srednicy 0100 mIT'

wiekszej nalezy projektowany wodociag zabezpieczyc przed uderzeniami wody :
podwyzszonym cisnieniu przez zastosowanie bloków oporowych z betonu B-15. Blc.
oporowe wykonuje sie w deskowaniu. Aby zabe;z:pieczycksztaltki przed zniszczeniem id""'
przez beton nalezy, przed wykonaniem bloków oporowych, pokryc folia oddzielajaca
(tasma z tworzywa). Miejsca usytuowania poszczególnych bloków oporowych V";
Dokumentacji Projektowej. Bloki wykonac wg normy BN-81/9191-05. Moga b;::
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy "na mokro", pod warunkier-
dokladnego oparcia ich o grunt nienaruszony. Wielkosci powierzchni styku z grunter'
wykonac zgodnie z dokumentacja Oprócz tego nalezy wykonac bloki oporowe (podloze
pod armaturez zeliwaz uwagi na rózny stopien osiadania elementówzeliwnych i PVCora::
PE.

5.3.3. Montaz zasuw odcinajacych oraz studni wodomierzowej (SW)

P.B. siecI wodociagowej

Srednica zewn. Dn [mm] a r1 H [m]
63 9,0 0,7
75 7,6 0,6
90 6,4 0,5
110 5,2 0,4
160 3,6 0,3
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Na rurociagu rozdzielczym montowac kpI. zasuwy w miejscach pokazanych w cz. graficznej
projektu. W komplet wchodzi : zasuwa + trzpien z obudowa + skrzynka uliczna + plyta
odciazeniowa betonowa. Lokalizacje zasuw oznaczyc typowymi slupkami betonowymi. W
studni wodomierzowej SW o srednicy 0 1,20 m, w której zamontowane beda zasuwy
odcinajace typ krótki oraz wmontowany wodomierz kolnierzowy srubowy MW65.
Studnie wykonac z kregów zelbetowych <I> 120 cm posadowionych na lawie betonowej grubo
15 cm z betonu B-7,5. Na studni zamontowac wlaz ogrodowy 3TO zeliwny. Szczególy
konstrukcyjnezasuw i studniwg DokumentacjiProjektowej.

5.3.4. Montaz hydrantów

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej nalezy zamontowac hydranty p-poz.
nadziemne zgodnie z PN-M-74091. Podlaczenie hydrantów do przewodów wg
Dokumentacji Projektowej.

- --

5.3.5. Próba cisnieniowa

D/a sprawdzenia wytrzymalosci rur i szczelnosci zlacz w rurociagu cisnieniowym z PVC i
PE

nalezy przeprowadzic próbe cisnieniowa hydrauliczna
Próbe szczelnosci przeprowadzac po ulozeniu przewodu i po wykonaniu warstwy podsypki
i obsypki. zgodnie z PN-81/B-10725 oraz wytycznymi "Instrukcji montazu rur PE" oraz
normy BN-8219191-06 d/a rur z PVC.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie, przed przystapieniem do próby
szczelnosci, nalezy zachowac nastepujace warunki:

ewentualne wymagania inwestora,
stosowac do budowy przewodu materialy zgodne z norma i posiadajace
certyfikaty,
wszystkie zlacza powinny byc odkryte oraz w pelni widoczne i dostepne,
odcinek przewodu na calej dlugosci powinien byc zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,
dokladnie wykonana obsypka i zamocowane zlacza,
wszelkie odgalezienia od przewody powinny byc zamkniete,
wszystkie zawory odpowietrzajace otwarte odcinka badanego,
odcinek poddany próbie moze miec dlugosc max 600m - dla wykopów
nieumocnionych ze skarpami,
miejsce zrzutu wody z plukania rurociagu uzgodnic z inwestorem,

Podczas wykonywania próby szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujacych zasad
ogólnych:

wykonanie rurociagu powinno byc zgodne z instrukcjami podanymi przez
producenta,
odpowietrzenia rurociagu powinny znajdowac sie w jego najwyzszych punktach,
a podczas napelniania powinny byc otwarte,
badany odcinek przewodu nalezy wypelniac woda od najnizszego punktu,
predkosc napelniana powinna wynosic 7 godzin/km rurociagu, niezaleznie od

jego srednicy,
temperatura wody uzywanej przy próbie nie powinna przekraczac 20°C,
przewód nie powinien byc nasloneczniony, a zima temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze spasc ponizej +1°C,
próbe cisnienia nalezy przeprowadzac co najmniej 48 godzin po zasypaniu
rurociagu.

- --

- .....
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W zwiazku z tym, ze wymogi Polskiej Normy PN-81/B-10725 nie uwzgledniaja zjawiska
pelzania rurociagu wykonanego z tworzyw termoplastycznych, zaleca sie stosowanie
procedury badania szczelnosci opracowanej z uwzglednieniem opisanych wyzej
wlasciwosci tych materialów.

Ogólna zasada wykonywania próby szczelnosci polega na wypelnieniu woda
poddawanego próbie odcinka sieci. Nastepnie cisnienie w przewodzie podnosi sie do
wartosci10 bar, a po uplywie wymaganego czasu ustala sie ilosc wody, jaka ewentualnie
nalezy dopompowac, aby utrzymac stala wartosc wymaganego cisnienia. Na podstawie tej
ilosci wody ustalana jest szczelnosc przewodu. .
Próba hydrauliczna przebiegac powinna w kolejnosci j.n.:

ustalic wartosc cisnienia próbnego Pp równa cisnieniu nominalnemu PN10.
Cisnienie takie nalezy utrzymywac przez okres 2 godzin , a jego ewentualne
niewielkie spadki (w granicach O,2bar) nalezy rekompensowac poprzez
dopompowanie wody,
nastepnie wartosc cisnienia próbnego Pp zwieksza sie do wartosci Pp=1,5PN i
utrzymuje przez okres 2 godzin z ewentualnym ponownym dopompowaniem wody,
po uplywie tego czasu wartosc cisnienia próbnego ponownie zmniejsz sie do
wartosci cisnienia nominalnego, a po uplywie 1 godziny sprawdza sie, czy dla
utrzymania tej wartosci cisnienia konieczne jest dopompowanie wody do przewody.
Jesli tak, to ilosc dopompowanejwody nie moze przekroczycwartosci maksymalnej
okreslonej ze wzoru: .

[I/km*h]

- dopuszczalna objetosc wody [lIkm*h]
- srednica wewn. poddawanego próbie

odcinka rurociagu [mm]
W celu orientacyjnego okreslenia max ilosci dopompowanej wody mozna posluzyc sie
ponizszym wykresem.

gdzie

I1Q [I/km*h]

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

o

'>~

di[nun]

Rys.1 Maksymalna dopuszczalna ilosc wody. jaka moze byc wpompowana dla utrzymania
stalejwartosci cisnienia nominalnego dla rur PVC

5.3.6. Dezynfekcja rur

P.B. sieci wodociagowej
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Bezposrednio po zamontowaniu, ale przed polaczeniem projektowanychodcinków sieci
wodociagowejz istniejaca,nalezy wykonac dezynfekcje rur. Dezynfekcjerur przeprowadza
sie za pomoca plukaniaroztworempodchlorynusodu.

5.3.7. Montaz rur ochronnych

DokumentacjaProjektowaprzewidujezastosowanie rur ochronnych PE (przylacza)oraz rur
stalowych bez szwu wg PN-79/H-74219. Rury PE nie wymagaja zabezpieczen
antykorozyjnych. Rury stalowe powinny byc zabezpieczone antykorozyjne dwoma
rodzajamizabezpieczen: zewnetrznie Z02 i wewnetrznie WW.
Srednice rur ochronnych wg pkt. 1.3. Rury stalowe laczyc przy pomocy spawarki

elektrycznej.Sposób laczenia rur PE jak w pkt. 5.3.1.
Sposób montazu rur ochronnych na zmontowanym wodociagu Wykonawca uzgodni z
KierownikiemProjektu.
Koncówkirur ochronnychzabezpieczycpianka PU lub odpowiednimizaciskaczami typu
CSEsystemuRaci przeddostawaniemsie do srodka zanieczyszczen.

5.3.8. Podlaczenie do istniejacej sieci

Podlaczenie nowoprojektowanych odcinków do istniejacej sieci wodociagowej wykonac wg
Dokumentacji Projektowej za pomoca ksztaltek przejsciowych.

5.3.9. Zasypanie rur

Po ulozeniu wodociagu zasypac go warstwa piasku grubo 10 cm i warstwa gruntu
rodzimego grubo30 + 40 cm. Grunt zagescic zwracajac uwage, aby nie uszkodzic rury. Na
zageszczonym gruncie ulozyc folie ostrzegawcza szerokosci 10+20 cm z wkladem
metalowym(lub drut miedzianyw izolacji). Nastepniewykopy zasypywacwarstwami grubo
30 + 40 cmwrazz zageszczeniemaz do osiagnieciawskaznikazageszczeniaminimum
95% ZMP pod drogami a poza drogami minimum 85% ZMP (wg zmodyfikowanejmetody
Proctora). Szczególnie dokladnie zageszczac wokól trójników i miejsca wychodzenia
wodociaguz oslonowychlub przepustowychrur.

6. Kontrola jakosci Robót

6.1. Kontrole jakosci wykonania robót przeprowadzac zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montazowych" - cz. II
"Instalacje sanitarne i przemyslowe" oraz "Instrukcja montazu rur PE".

7. Obmiar Robót

7.1. Ogólne zasady przedmiaru o obmiaru robót

Przedmiar robótzostanie wykonany w oparciu o baze normatywna Po zakonczeniu robót
instalacyjnychnalezydokonac obmiaruwykonanych robót.
Obmiar powinien byc wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniuw tym np.

dlugosc rurociagów mierzy sie wzdluz ich osi,
do dlugoscirur nie wlicza sie armaturykolnierzowej i urzadzen.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkaobmiarowajest :
" m" - dla montazururwodociagu i prób szczelnosci,ukladania folii znacznikowej,

P.B. sieci wodociagowej
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"szt" - dla armatury, urzadzen,
"m2" -dla robótodtworzeniowychnawierzchni,
'm3" - dla robót ziemnych.
"kpi" - urzadzenia.

8. Odbiór Robót

8.1. Odbiór koncowy

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w "Warunkach Technicznych .Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montazowych" - cz.
IJ"Instalacje sanitarne i przemyslowe" daly pozytywne wyniki.

Po zakonczeniu prób nalezy dokonac komisyjnego odbioru koncowego. W sklad
komisjiwchodzi kierownikbudowy oraz przedstawiciel inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorzekoncowymnalezy przedstawickomisjinastepujacedokumenty:
dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymiw czasie budowY.
dziennik budowy.
protokól odbioru robót czesciowych,
protokól prób i badan z jakosci wody,
swiadectwa jakosci. wydane prze dostawców urzadzen i materialów podlegajacych
odbiorowi technicznemu, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,
instrukcje obslugi.

8.2. Przekazanie do eksploatacji

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu robót instalacyjnych
wykonanych dla okreslonego etapu po odbiorze koncowym i stwierdzeniuusuniecia wad i
usterek.

9. Podstawa platnosci

9.1.Cenajednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie materialów i sprzetu,
wykonanie wykopu wraz z wykonaniem oszalowania,
wykonanie podsypki piaskowej,
ulozenie i montaz rur,

wykonanie bloków oporowych z beto~u B-15 (pozycja obejmuje wykonanie
deskowania),
montaz elementów sieci wodociagowej,
montaz rur ochronnych na projektowanych odcinkach jako pelne,
dezynfekcja rur.
wykonanie próby szczelnosci,
zasypanie wykopów wraz z zageszczeniem,
demontaz kolidujacych elementów sieci wodociagowej,
wykonanie badan i pomiarów,
wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

P.B.sieci wodociagowej
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10. Dokumenty odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa

a) Projektbudowlanysieci wodociagowejz przylaczami,

b) Przedmiarrobót.

10.2 Rozporzadzenia

1. Obwieszczenie Marszalka Sejmu RP z dnia 21 listopada 2003r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (DZ.U. nr 204
poz.2016zpóznoZmianami,

2. RozporzadzenieMinistra Spraw Wewn. i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w
sprawie systemów zgodnosci, deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnegostosowania
w budownictwie(DZ.U. nr 113/98 poz.728)

3. Rozp. Ministra Infrastrukturyz dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczególowego
zakresu i formy dokumentacjiprojektowej,specyfikacji technicznychwykonania
i odbioru robót budowlanychoraz programu funkcjonalo-uzytkowego(Oz.U. nr
202/2004 poz.2072)

4. Rozp. Ministra Infrastrukturyz dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwai
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Oz.U. nr 47/2003
poz.401)

5. Rozp. Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia MpiPS w sprawie ogólnych
przepisówbezpieczenstwai higieny pracy (Oz.U.nr 169/2003poz.1650)

6. "Instrukcjamontazowaukladaniaw gruncie rurociagówz PE"
"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montazowych" - cz. II "Instalacje sanitarne i przemyslowe"

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagów z tworzyw sztucznych;
wodociagi, kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polska
Korporacje techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,
Warszawa 1994r.

10.3 Normy

1. PN-M-74091
2. BN-81/9192-04

3. BN-81/9192-05
4. BN-81-9191-06

5. PN-H-74219
6. PN-81/B-10725

7. BN-87/6774-04

... ....

L
8. PN-B-06250
9. .PN-EN 1452-1

... -
L

Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne do 1 MPa.
Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne

wykonania i wbudowania.
Bloki oporowe prefabrykowane. Wymiary iwarunki stosowania.
Wodociagi wiejskie. Szczelnosc przewodów PVC ukladanych
metoda bezodkrywkowa Wymagania i badania przy odbiorze.
Rury stalowe przewodowe bez szwów.

Wodociagi. przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze,
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek,
Beton zwykly,
Systemy przewodowe z niezmiekczonego PVC-U do
przesylania wody - Wymagania ogólne.
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