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I. SIECI WODOCI GOWE 
1. CZ  OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego 
Zak ad Leczenia Uzale nie  w Charcicach 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru sieci 
wodoci gowych przeznaczonych do przesy ania wody na cele bytowo-gospodarcze. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
Projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych mo e wprowadza  do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupe nienia lub u ci lenia, 
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i robót, uwzgl dniaj ce wymagania Zamawiaj cego oraz 
konkretne warunki ich realizacji, które s  niezb dne do okre lenia ich standardu i jako ci. 
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach ma ych, prostych i 
drugorz dnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci podstawowe wyst puj ce przy monta u sieci 
wodoci gowych, przewodów wodoci gowych tranzytowych, magistralnych, rozdzielczych, przy czy (po cze ), ich 
uzbrojenia i armatury, a tak e roboty tymczasowe oraz prace towarzysz ce. 
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodoci gowych wymienionych wy ej s : 
Wariant I: Odwodnienie wykopu na czas monta u ruroci gów w przypadku wyst pienia wysokiego poziomu wód 
gruntowych (wzgl dnie opadowych). 
Wariant II: Wykopy, umocnienia cian wykopów, odwodnienie na czas monta u ruroci gów w przypadku wyst pienia 
wysokiego poziomu wód gruntowych (wzgl dnie opadowych), zasypanie wykopów wraz z zag szczeniem obsypki i 
zasypki. 
Do prac towarzysz cych nale y zaliczy  mi dzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodoci gowych oraz ich 
inwentaryzacj  powykonawcz . 
 
1.5. Okre lenia podstawowe, definicje 
Okre lenia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z okre leniami przyj tymi w zeszycie nr 3 
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodoci gowych” wydanych przez Centralny O rodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w 
Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
Sie  wodoci gowa 
Uk ad po czonych przewodów i ich uzbrojenia, przesy aj cych i rozprowadzaj cych wod  przeznaczon  do spo ycia przez 
ludzi, znajduj cych si  poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przy czu 
wodoci gowym. 
Przewód wodoci gowy tranzytowy 
Przesy owy przewód bez odga zie , przeznaczony wy cznie do przesy u wody. 
Przewód wodoci gowy magistralny 
Magistrala wodoci gowa, przewód z odga zieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych. 
Przewód wodoci gowy rozdzielczy, osiedlowy 
Przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przy czy wodoci gowych. 
Przy cze wodoci gowe 
Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodoci gowej w obiekcie. 
Uzbrojenie przewodów wodoci gowych 
Armatura i przyrz dy pomiarowe zapewniaj ce prawid owe dzia anie i eksploatacj  sieci wodoci gowej. 
Armatura sieci wodoci gowych - w zale no ci od przeznaczenia: 
 armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory, 
 armatura odpowietrzaj ca – zawory odpowietrzaj ce, napowietrzaj ce, odpowietrzaj co-napowietrzaj ce, 
 armatura reguluj ca - zawory regulacyjne i redukcyjne, 
 armatura przeciwpo arowa - hydranty, 
 armatura czerpalna - zdroje uliczne. 

Studzienka wodoci gowa; komora wodoci gowa - obiekt na przewodzie wodoci gowym, przeznaczony do zainstalowania 
armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.). 
Po czenie elektrooporowe - po czenie mi dzy kielichem PE lub kszta tk  siod ow  zgrzewan  elektrooporowo a rur  lub 
kszta tk  z bosym ko cem. Kszta tki zgrzewane elektrooporowo s  nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich 
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powierzchni czenia, powoduj cy stopienie przylegaj cego materia u i zgrzanie powierzchni rury z kszta tk . 
Po czenie doczo owe - po czenie, które uzyskuje si  w wyniku nagrzania przygotowanych do czenia powierzchni przez 
przy enie ich do p askiej p yty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nast pnie usuni cie p yty 
grzejnej i doci ni cie czonych ko ców. 
Po czenie siod owe - po czenie uzyskane w wyniku ogrzania wkl ej powierzchni siod a i zewn trznej powierzchni rury 
a  do uzyskania temperatury zgrzewania, a nast pnie usuni cie elementu grzejnego i doci ni cie czonych powierzchni. 
Po czenie mechaniczne - po czenie rury PE z inn  rur  PE lub innym elementem ruroci gu za pomoc  z czki 
zawieraj cej element zaciskowy. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce wykonywanych robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow  
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodoci gowych, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru oraz ze sztuk  budowlan . Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.7. Dokumentacja robót monta owych sieci wodoci gowych 
Dokumentacj  robót monta owych sieci wodoci gowych stanowi : 
 projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), 
 projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó n. zmianami), 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie  publicznych), sporz dzona 
zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó n. zmianami), 

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce 
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami), 

 dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u ytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

 protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi protoko ami z bada  kontrolnych, 
 dokumentacja powykonawcza czyli wcze niej wymienione cz ci sk adowe dokumentacji robót z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 
r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami). 
Roboty nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
 

1.8. Nazwy i kody: 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 
CPV 45231300-8    Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów odprowadzania cieków 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów 
 
Materia y stosowane do budowy sieci wodoci gowych powinny mie : 
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  

wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa 
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za 
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, lub 

 deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez 
Komisj  Europejsk  lub 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla 
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”. 
 

2.2. Rodzaje materia ów 
2.2.1. Rury i kszta tki z polietylenu (PE) 
Rury i kszta tki z polietylenu musz  spe nia  warunki okre lone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3. 
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2.2.2. Uzbrojenie sieci wodoci gowej 
Armatura sieci wodoci gowej musi spe nia  warunki okre lone w normach PN-EN 1074-1÷5 : 2002 oraz PN-89/M74091, 
PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 
 
2.2.3. Bloki oporowe i podporowe 
W ruroci gach z tworzyw sztucznych stosuje si  tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub wykonywane na 
miejscu budowy. W ruroci gach z PVC-U w miejscu bloków oporowych jako sztywne wzmocnienie z cz kielichowych 
mo na stosowa : 
 opaski i dwupier cieniowe jarzma obejmuj ce kielichy rur i kszta tek, 
 nasuwki dwudzielne skr cane, 
 ci gi sk adaj ce si  z dwóch opasek. 

W budowie ruroci gów z PE bloki oporowe i podporowe wyst puj  wy cznie przy czeniu rur PE z kszta tkami z ró nych 
materia ów (stal, eliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty). 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podane zosta y w ST „Wymagania ogólne” 
 
3.1. Szczegó owe wymagania dotycz ce sprz tu 
Do wykonania robót nale y stosowa  jedynie taki sprz t, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  
wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod 
wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót. W przypadku braku ustale  w 
takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
Sprz t stosowany do wykonania robót musi by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy, oraz spe nia  normy 
ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany 
sprz t, po akceptacji nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podane zosta y w ST „Wymagania ogólne” 

 
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze wzgl du na specyficzne cechy rur nale y spe ni  nast puj ce dodatkowe wymagania: 
 rury nale y przewozi  wy cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadaj cymi boczne wsporniki o 

maksymalnym rozstawie 2 m; wystaj ce poza pojazd ko ce rur nie mog  by  d sze ni  1 m, 
 je eli przewo one s  lu ne rury, to przy ich uk adaniu w stosy na samochodzie wysoko adunku nie powinna 

przekracza  1 m, 
 podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cz ci rodków transportu jak 

ruby, cuchy, itp. Lu no uk adane rury powinny by  zabezpieczone przed zarysowaniem przez pod enie tektury 
falistej i desek pod cuch spinaj cy boczne ciany skrzyni samochodu, 

 podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed zmian  po enia. Platforma samochodu powinna by  
ustawiona w poziomie. 
Wed ug istniej cych zalece  przewóz powinien odbywa  si  przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. 
 

4.3. Sk adowanie rur i kszta tek w wi zkach lub luzem 
Rury i kszta tki nale y w okresie przechowywania chroni  przed bezpo rednim dzia aniem promieniowania s onecznego i 
temperatur  przekraczaj  40°C. 
Przy d ugotrwa ym sk adowaniu (kilka miesi cy lub d ej) rury powinny by  chronione przed dzia aniem wiat a 

onecznego przez przykrycie sk adu plandekami brezentowymi lub innym materia em (np. foli  nieprze roczyst  z PVC lub 
PE) lub wykonanie zadaszenia. Nale y zapewni  cyrkulacj  powietrza pod pow ok  ochronn  aby rury nie nagrzewa y si  i 
nie ulega y deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wi zki rur mo na sk adowa  po trzy, jedna na drugiej do wysoko ci maksymalnej 3 m, przy czym 
ramki wi zek winny spoczywa  na sobie, lu ne rury lub niepe ne wi zki mo na sk adowa  w stosach na równym pod u, 
na  podk adkach drewnianych o  szeroko ci  min.  10  cm,  grubo ci  min.  2,5  cm i  rozstawie  co  1-2  m.  Stosy  powinny by  z  
boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odst pach co 1-2 m. Wysoko  uk adania rur w stosy nie 
powinna przekracza  7 warstw rur i 1,5 m wysoko ci. Rury o ró nych rednicach winny by  sk adowane odr bnie. 
Rury kielichowe uk ada  kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela  przek adkami drewnianymi. 
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Stos nale y zabezpieczy  przed przypadkowym ze lizgni ciem si  rury poprzez ograniczenie jego szeroko ci przy pomocy 
pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odst pach 1÷2 m. 
 
5.WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne” 

 
5.2. Warunki przyst pienia do robót 
Przed przyst pieniem do monta u sieci wodoci gowej nale y: 
 dokona  geodezyjnego wytyczenia trasy ruroci gu, 
 wykona  wykopy z ewentualnym umocnieniem ich cian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
 obni  poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wyst pienia wysokiego 

poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
 przygotowa  pod e pod ruroci g zgodnie z dokumentacj . 

 
5.3. Monta  ruroci gów 
Monta  ruroci gów mo e odbywa  si  dwoma metodami: 
 monta  odcinków ruroci gów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
 monta  odcinków ruroci gu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny by  u one w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na ca ej d ugo ci powinny 
przylega  do pod a na co najmniej ¼ obwodu. 
 
5.4. Po czenia rur i kszta tek z PE 
Przed przyst pieniem do monta u rur i kszta tek z PE nale y dokona  ogl dzin tych materia ów. Powierzchnie wewn trzne i 
zewn trzne rur i kszta tek powinny by  g adkie, czyste, pozbawione porów, wg bie  i innych wad powierzchniowych w 
stopniu uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga  okre lonych w normach PN-EN 12201-1÷4:2004. 
 
5.4.1. Po czenia zgrzewane 
Po czenia zgrzewane mog  by  doczo owe lub elektrooporowe. W po czeniach zgrzewanych stosowane s : 
kszta tki kielichowe zgrzewane elektrooporowo 
 kszta tki polietylenowe (PE) zawieraj ce jeden lub wi cej integralnych elementów 

grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciep o, w celu uzyskania 
po czenia zgrzewanego z bosym ko cem lub rur  

kszta tki siod owe zgrzewane elektrooporowo 
 kszta tki polietylenowe (PE) zawieraj ce jeden lub wi cej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia 

energii elektrycznej w ciep o, w celu uzyskania po czenia zgrzewanego na rurze. 
Zgrzewanie doczo owe polega na czeniu rur i kszta tek przez nagrzanie ich ko cówek do w ciwej temperatury i 
doci ni cie, bez stosowania dodatkowego materia u. 
Po zgrzaniu rur i kszta tek na ich powierzchniach wewn trznych i zewn trznych nie powinny wyst pi  wyp ywki stopionego 
materia u poza obr bem kszta tek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym adna wyp ywka nie powinna powodowa  
przemieszczenia drutu w kszta tkach (elektrooporowych) co mog oby spowodowa  zwarcie podczas czenia. Na 
wewn trznej powierzchni rur nie powinno wyst pi  pofa dowanie. 
 
5.5. Uzbrojenie sieci wodoci gowej 
Uzbrojenie sieci wodoci gowej montuje si  w studzienkach (komorach) wodoci gowych lub bezpo rednio w gruncie. 
Powszechnie stosowana jest armatura eliwna. W sieciach wodoci gowych z tworzyw sztucznych mo e mie  zastosowanie 
tak e armatura z tworzywa sztucznego. 
Tworzywo, z którego wykonano kad ub armatury z bosym ko cem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo powinno 
spe nia  wymagania PN-EN 12201-1. 
Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. 
Armatur  nale y czy  zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. 
Ogl dziny - powierzchnie wewn trzne i zewn trzne armatury powinny by  g adkie, czyste, pozbawione porów, wg bie  i 
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga  niniejszej normy. 
Konstrukcja armatury powinna by  taka, aby podczas monta u, czenia jej z rur  lub innym elementem nie nast pi o 
przemieszczenie uzwoje  elektrycznych lub uszczelnie . 
W czasie wykonywania robót monta owych sieci wodoci gowych nale y ci le przestrzega  instrukcji i zalece  
producentów wszystkich materia ów zastosowanych do ich budowy. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne” 
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6.1. Szczegó owe zasady kontroli jako ci robót 
Kontrol  wykonania sieci wodoci gowej nale y przeprowadzi  zgodnie z zaleceniami okre lonymi w zeszycie nr 3 
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodoci gowych” pkt 6 „Kontrola i badania przy odbiorze”. 
Szczególn  uwag    nale y  zwróci   na   ocen    prawid owo ci   wykonania   po cze  zgrzewanych. 
Ocen  t  nale y przeprowadzi  w oparciu o nast puj ce kryteria: 
 zgrubienie zgrzewane powinno by  obustronnie mo liwie okr o ukszta towane, 
 powierzchnia zgrubienia powinna by  g adka, 
 rowek   mi dzy   wyp ywkami    nie    powinien    by   zag biony    poni ej    zewn trznych  powierzchni  czonych  

elementów, 
 przesuni cie cianek czonych rur nie powinno przekracza  10% grubo ci cianki rury, 
 ca kowita   szeroko ci   wyp ywek  powinna   by   wi ksza   od   zera   i   nie   powinna przekracza  warto ci okre lonych 

przez producenta rur i kszta tek. 
Ocen  jako ci po czenia zgrzewanego mo na wykona  za pomoc  urz dze  pomiarowych z dok adno ci  0,5 mm. 
W celu sprawdzenia szczelno ci i wytrzyma ci po cze  przewodu nale y przeprowadzi  prób  szczelno ci. 
Próby szczelno ci nale y wykonywa  dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na danie inwestora lub 

ytkownika nale y równie  przeprowadzi  prób  szczelno ci ca ego przewodu. 
Zaleca si  przeprowadza  prób  ci nieniow  hydrauliczn  jednak e w przepadkach uzasadnionych wzgl dami techniczno-
ekonomicznymi mo na stosowa  prób  pneumatyczn . 
Sposób przeprowadzania i pe ny zakres wymaga  zwi zany z próbami szczelno ci s  podane w normie PN-B 10725:1997. 
Niezale nie od wymaga  okre lonych w normie przed przyst pieniem do przeprowadzenia próby szczelno ci nale y 
zachowa  nast puj ce warunki: 
 ewentualne wymagania inwestora zwi zane z prób  powinny by  jasno okre lone w projekcie albo w szczegó owej 

specyfikacji technicznej ST, 
 odcinki poddawane próbie szczelno ci mog  mie  d ugo ci ok. 300 m w przypadku 
 wykopów o cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie z cza 

powinny by  odkryte oraz w pe ni widoczne i dost pne, 
 odcinek przewodu powinien by  na ca ej swojej d ugo ci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami - 

wykonana dok adnie obsypka, przewód na podporach lub w kana ach zbiorczych powinien mie  trwa e zamocowania 
wraz z umocnieniem z czy, 

 wszelkie odga zienia od przewodu powinny by  zamkni te, 
 profil przewodu powinien umo liwia  jego odpowietrzenie i odwodnienie a urz dzenia odpowietrzaj ce powinny by  

zainstalowane w najwy szych punktach badanego odcinka, 
 nale y sprawdzi  wizualnie wszystkie badane po czenia. 
 W czasie przeprowadzania próby szczelno ci nale y w szczególno ci przestrzega  nast puj cych warunków: 
 przewód nie mo ne by  nas oneczniony a zim  temperatura jego powierzchni zewn trznej nie mo e by  ni sza ni  1°C, 
 nape nianie przewodu powinno odbywa  si  powoli od ni szego punktu, 
 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ci nienia nie powinna przekracza  20°C, 
 po ca kowitym nape nieniu wod  i odpowietrzeniu przewodu nale y go pozostawi  na 20 godzin w celu ustabilizowania, 
 po ustabilizowaniu si  próbnego ci nienia wody w przewodzie nale y przez okres 30 minut sprawdza  jego poziom, 
 wynik próby szczelno ci uznaje si  za pozytywny, gdy nie nast pi  w tym czasie spadek ci nienia poni ej warto ci 

ci nienia próbnego. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne” 
 
7.2. Jednostki i zasady przedmiaru i obmiaru robót 
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST. 
 
Wariant I 
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
Robotami tymczasowymi przy monta u sieci wodoci gowych s  roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich pionowych cian, 
wykonanie pod a pod ruroci gi oraz zasypanie z zag szczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót nale y przyj  takie 
same jak dla robót ziemnych okre lone w odpowiednich katalogach. 
Jednostkami obmiaru s : 
 wykopy i zasypka - m3, 
 umocnienie cian wykopów - m2, 
 wykonanie pod a - m3 (lub m2 i grubo  warstwy w m). 

 
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 

ugo  ruroci gów  na  odcinkach  prostych  mierzy  si  wzd  ich  osi  w  metrach,  z  podzia em   wed ug    rednic    rur,    
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rodzaju   wykopu   ( ciany   pionowe   lub   skarpowe), 
boko ci posadowienia oraz poziomu wody gruntowej. Kszta tek nie wlicza si  do d ugo ci ruroci gów, a oblicza w 

sztukach rzeczywi cie wbudowanych z podzia em na rednice. 
Armatur  oblicza si  w sztukach z podzia em na rodzaje i rednice. 
Studnie i komory na sieci oblicza si  w sztukach z podzia em na rednice lub wymiary w metrach. 
Obmiaru robót podstawowych sieci i przy czy wodoci gowych dokonuje si  w zale no ci od: 
 rodzaju wykopu - o cianach pionowych lub skarpowych, 
 boko ci posadowienia ruroci gu licz c od powierzchni terenu, 
 poziomu wody gruntowej (ruroci gi u one powy ej i poni ej poziomu wody). 

 
Wariant II    
Przy wy szym poziomie agregacji robót 
Sieci wodoci gowe przedmiaruje si  w metrach d ugo ci tych sieci cznie z kszta tkami, studzienkami i komorami. Tak 
zagregowana jednostka robót obejmuje tak e wykonanie robót tymczasowych i towarzysz cych. 
 
8. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót 
Badanie przy odbiorze sieci wodoci gowych nale y przeprowadzi  zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO 
sieci wodoci gowych 
 
8.2.1.  Badania przy odbiorze 
Badania odbiorowe przewodów sieci wodoci gowych zale ne s  od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne 
robót sk adaj  si  z odbioru technicznego cz ciowego dla robót zanikaj cych i odbioru technicznego ko cowego po 
zako czeniu budowy. 
Badania przy odbiorze powinny by  zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997. 
 
8.3. Odbiór techniczny cz ciowy 
Badania przy odbiorze technicznym cz ciowym polegaj  na: 
 zbadaniu zgodno ci usytuowania i d ugo ci przewodu z dokumentacj . Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu 

od osi wytyczonej nie powinno przekracza  0,1 m dla przewodów z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie 
rz dnych u onego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza  dla przewodów 

 z tworzyw sztucznych ±0,05 m, 
 zbadaniu prawid owo ci wykonania zgrzewów, 
 zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 
 zbadaniu przez ogl dziny zabezpiecze  przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 
 zbadaniu pod a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia pod a naturalnego 

sposób jego zag szczenia powinien by  uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 
 zbadaniu pod a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo ci i rodzaju, zgodnie 
 z dokumentacj  
 zbadaniu materia u ziemnego u ytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien by  drobny i rednioziarnisty, 

bez grud i kamieni. Materia  ten powinien by  zag szczony, 
 zbadaniu szczelno ci przewodu. Badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-B 10725:1997. 

Wyniki bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z protoko em próby szczelno ci przewodu, inwentaryzacj  
geodezyjn  (dopuszcza si  inwentaryzacj  szkicow ) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno ci z polskimi normami i 
aprobatami technicznymi, dotycz cymi rur i armatury, jest przed ony podczas spisywania protoko u odbioru technicznego 
- cz ciowego (za cznik 1), który stanowi podstaw  do decyzji o mo liwo ci zasypywania odebranego odcinka przewodu 
sieci wodoci gowej. Wymagane jest tak e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - 
cz ciowego. 
Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - cz ciowym 
przewodu wodoci gowego, zg osi  inwestorowi do odbioru roboty ulegaj ce zakryciu, zapewni  dokonanie próby i 
sprawdzenia przewodu, zapewni  geodezyjn  inwentaryzacj  przewodu, przygotowa  dokumentacj  powykonawcz . 
 
8.4.  Odbiór techniczny ko cowy 
Badania przy odbiorze technicznym ko cowym polegaj  na: 
 zbadaniu zgodno ci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacj  techniczn  
 zbadaniu protoko ów odbioru: próby szczelno ci, wyników bada  bakteriologicznych oraz wyników stopnia 

zag szczenia gruntu zasypki wykopu, 
 zbadaniu rozstawu armatury i jej dzia ania, 
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 zbadaniu szczelno ci komór i studni wodoci gowych, szczególnie przy przej ciach ruroci gów przez ciany. 
Wyniki bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z protoko ami odbiorów technicznych cz ciowych 
przewodu wodoci gowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami bada  bakteriologicznych, 
wynikami bada  stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacj  geodezyjn  jest przed ony podczas 
spisywania protoko u odbioru technicznego ko cowego, na podstawie którego przekazuje si  inwestorowi wykonany 
przewód sieci wodoci gowej. Konieczne jest tak e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego ko cowego. 
Teren po budowie przewodu wodoci gowego powinien by  doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze ko cowym 

 o wiadczenia: 
 wykonaniu przewodu wodoci gowego zgodnie z dokumentacj  projektow  warunkami pozwolenia na budow  i 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powo anymi w warunkach przepisami i polskimi 
normami), 

 doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, a tak e - w razie korzystania - ulicy i s siaduj cej z 
budow  nieruchomo ci. 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
9.2. Ogólne zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci 
Rozliczenie robót monta owych sieci wodoci gowych z tworzyw sztucznych mo e by  dokonane: 
 jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub 
 etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru ko cowego. 
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót obliczona na 
podstawie: 
 okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót potwierdzonych przez zamawiaj cego 

lub 
 ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót. 

Ceny  jednostkowe   wykonania   robót   lub   kwoty   rycza towe   obejmuj ce   roboty monta owe sieci wodoci gowych z 
tworzyw sztucznych uwzgl dniaj : 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu, 
 obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi, 
 przenoszenie podr cznych urz dze  i sprz tu w miar  post pu robót, 
 wykonanie robót ziemnych, 
 monta  ruroci gów i armatury, 
 wykonanie prób ci nieniowych, 
 usuni cie wad i usterek powsta ych w czasie wykonywania robót, 
 doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodoci gowych do stanu pierwotnego. 

 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi  instytucjami  projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz 

jego aktualizacj  stosownie do post pu robót, 
 ustawienie  tymczasowego  oznakowania   i   o wietlenia  zgodnie  z  zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i 

wymaganiami bezpiecze stwa ruchu, 
 op aty za zaj cia terenu, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcj    tymczasowej   nawierzchni,   ramp,   chodników,   kraw ników,   barier, oznakowa  i drena u, 
 tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. 

 
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 oczyszczanie,   przestawianie,   przykrycie   i   usuni cie   tymczasowych   oznakowa  

pionowych, poziomych, barier i wiate , 
 utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. 

 
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowa , 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy 
PN-EN 1074-1:2002 
Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce. Cz  1: Wymagania ogólne 
PN-EN 1074-2:2002 
Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce. Cz  2: Armatura zaporowa 
PN-EN 1074-2:2002/A1 
Armatura wodoci gowa - wymagania i badania sprawdzaj ce - Cz  2 . Armatura zaporowa 
PN-EN 1074-3:2002 
Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce. Cz  3: Armatura zwrotna 
PN-EN 1074-4:2002 
Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce. Cz  4: Zawory napowietrzaj co-odpowietrzaj ce 
PN-EN 1074-5:2002 
Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce. Cz  5: Armatura reguluj ca 
PN-EN 681-1:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materia owe dotycz ce uszczelek z czy rur wodoci gowych i odwadniaj cych. 
Cz  1: Guma 
PN-EN 681-2:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materia owe dotycz ce uszczelek z czy rur wodoci gowych i odwadniaj cych. 
Cz  2: Elastomery termoplastyczne 
PN-EN 12201-1:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania wody. Polietylen (PE). Cz  1: Wymagania ogólne 
PN-EN 12201-2:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania wody. Polietylen (PE). Cz  2: Rury 
PN-EN 12201-3:2004 
Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesy ania  wody.  Polietylen  (PE).  Cz  3:  Kszta tkiPN-EN  
12201-4:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania wody. Polietylen (PE). Cz  4: Armatura 
PN-EN 12201-5:2004 
Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesy ania  wody.  Polietylen  (PE).  Cz  5:  Przydatno  do  
stosowania w systemie 
PN-EN 1452-1:2000 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
przesy ania wody. Wymagania ogólne 
PN-EN 1452-2:2000 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
przesy ania wody. Rury 
PN-EN 1452-3:2000 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
przesy ania wody. Kszta tki 
PN-EN 1452-4:2000 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
przesy ania wody. Zawory i wyposa enie pomocnicze 
PN-EN 1452-5:2000 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
przesy ania wody. Przydatno  do stosowania w systemie 
PN-B-10725:1997 
Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania 
PN-87/B-01060 
Sie  wodoci gowa zewn trzna. Obiekty i elementy wyposa enia. Terminologia. 
PN-B-10736:1999 
Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-81/B-03020 
Grunty   budowlane.   Posadowienie   bezpo rednie   budowli.   Obliczenia   statyczne   i projektowanie. 
PN-EN 14384:2005(U) 
Hydranty nadziemne. 
PN-EN 14339:2005(U) 
Hydranty podziemne. 
PN-86/B-09700 
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodoci gowych. 
PN-93/C-89218 



STWiOR STI 01.01 – Zak ad Leczenia Uzale nie  w Charcicach 
 

11

Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-EN 805:2002 
Zaopatrzenie w wod . Wymagania dotycz ce systemów zewn trznych i  ich cz ci sk adowych. 
 
10.2. Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zmianami). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zmianami). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zmianami). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72, 
poz. 747 z pó n. zmianami). 
 
10.3. Rozporz dzenia 
Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. -w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie 
powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczenia wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 1780 z pó n. zmianami). 
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r.- w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 
r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
 
10.4. Inne dokumenty 
Warunki Techniczne Wykonania i  Odbioru Sieci Wodoci gowych - zeszyt 3 -COBRTI INSTAL; 
Instrukcja Projektowa, Monta u i Uk adania rur PVC-U i PE - GAMRAT; 
Katalog Techniczny - PIPE LIFE; 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci gów z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji; 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót budowlanych - „Wymagania ogólne 


