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                                               SPECYFIKACJA TECHNICZNA
  WYKONANIA I ODBIORU SIECI WODOCIĄGOWEJ

CZĘŚĆ OGÓLNA
1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwią-
zanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w m. Janowice – Gmina Pleśna.
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów kon-
traktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych - nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentacji.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót budow-
lanych sieci wodociągowej i są zgodne ze Standardami Dokumentów Przetargowych zawartych w Księdze 
Zamówień Publicznych.

                                               ZESTAWIENIA WODOCIĄG JANOWICE:

Sieć wodociągowa:

Rury przewodowe PE (Materiał: PE100, SDR11)
PE160 573,5 [mb]

PE110 712,5 [mb]

PE63 252,0 [mb]

Rury PE SLM RC PLUS HDPE100, SDR11 z płaszczem ochronnym z PP

PE160 RC 1870,5 [mb]

PE110 RC 586,0 [mb]

Rury ochronne

HDPE280 97,0 [mb] 3 [szt]

HDPE225 58,5 [mb] 2 [szt]

stal. 133.0x5.6 6,0 [mb] 2 [szt]

stal. 219.1x8 59,0 [mb] 7 [szt]
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stal. 273.0x8 117,0 [mb] 11 [szt]

Rury osłonowych na kabel dwudzielne

Dn110, L=3.0m 16 [szt.]

Przyłącza wodociągowe:

Rury przewodowe PE (Materiał: PE100, SDR11)
PE40 1107,0 [mb]

Rury ochronne
stal. 108.0x4.5 64,0 [mb] 8 [szt.]

stal. 219.1x8 24,0 [mb] 2 [szt]

Rury osłonowe na kabel dwudzielne

Dn110, L=3.0m 8 [szt.]

Obejma PE do nawiercania z odejściem PE (Materiał: PE100, SDR11)

PE160/40 23 [szt.]

PE110/40 20 [szt.]

PE63/40 8 [szt]

Mufy do zgrzewania elektrooporowego (PE100, SDR11)
PE40 104 [szt.]

Zasuwy miękkouszczelnione gwintowane z trzpieniem i skrzynką uliczną
5/4" 52 [szt.]

Adaptory PE/mosiądz z gwintem zewnętrznym
40 - 5/4" 104 [szt.]

Zestawy wodomierzowe 52 [kpl.]

1.4 Określenia podstawowe (tj. definicje pojęć używanych w Specyfikacji Technicznej)
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,rejestrowania dokonywa-
nych robót, przekazywania poleceń i zaleceń, oraz korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, 
Wykonawcą i Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do re-
prezentacji w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy.
Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości.
Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpi-
sywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zama-
wiającego (dla robót dodatkowych i zamiennych).
Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót. Zgodne z dokumentacją pro-
jektowo- kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Polecenie Zmawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw dokumentacji pro-
jektowej.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projek-
tową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego.
1.5.1 Przekazanie placu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co 
najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej.
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1.5.2 Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Doku-
mentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegóło-
wych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą sporządzi Wykonawca na własny koszt, chyba że 
umowa stanowi inaczej.
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wy-
kryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 
przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie-wykony-
wane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane 
za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy 
materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z okre-
ślonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to 
należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały 
lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na 
niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez 
Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi 
na koszt Wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu.
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i materiały
zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji zaplecza i 
robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrębnej umo-
wy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawcą.
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabez-
pieczające przed:
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami
- przekroczeniem norm hałasu
- możliwością powstania pożaru
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami
ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanie-
czyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu może zostać zlokalizowana na terenie zaplecza bu-
dowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne służby ochrony środo-
wiska. Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, na wyższym poziomie hałasu, niż okre-
ślona przez Zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót.
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzial-
ny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy.
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do użycia. Nie do-
puszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego,
określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę
techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziały-
wania materiału na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według wa-
runków szczegółowych kontraktu, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia podziemne, oraz 
uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych muprzez Zamawiającego w 
ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodza-
ju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić
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Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń pod-
ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.
1.5.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wy-
posażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych 
w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków.
1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wy-
konywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowied-
nich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczają-
ce, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnie-
niem wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kon-
traktowej.
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do ro-
bót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wy-
konawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zada-
walającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowie-
dzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpo-
wiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystywania, a o swoich działa-
niach w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego.
1.5.13 Równoważność norm i przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postano-
wienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie 
nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Za-
mawiającego.

2. MATERIAŁY

2.1 Źródła uzyskania materiałów.
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczo-
nych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania, zama-
wiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do ich zatwierdzania 
przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania , że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej i doku-
mentacji projektowej w czasie postępu robót.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na użycie tych materia-
łów do innych robót, niż do tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościo-
wany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczo-
ne przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowa-
nych przez Wykonawcę.
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów.
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Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 ty-
godnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzo-
nych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Zamawiającego.

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy, 
musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaak-
ceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prze-
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i 
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz 
przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentówpotwierdzających dopuszcze-
nie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod wa-
runkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia 
nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającegozdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Dobór środków transpor-
towych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapew-
niać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zama-
wiającego w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zasto-
sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Zamawiającego.
5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną ja-
kości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją doku-
mentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontrak-
tu przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich mate-
riałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materia-
łów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, 
które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji tech-
nicznej.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań na-
ukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Program zapewniania jakości robót
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości technicz-
ne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specy-
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fikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnie-
nia jakości powinien zawierać:
- organizacje wykonywania robót
- termin i sposób prowadzenia robót
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót - zasady BHP
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium)
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Zamawiającemu
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną ja-
kość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on odpo-
wiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykona-
nia jest zadowalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z często-
tliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumen-
tacji technicznej i specyfikacji robót.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizo-
waniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy nor-
my nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
6.4 Raporty z badań.
Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, nie póź-
niej jednak niż terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane 
Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego za-
aprobowanych.
6.5 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z- Polska Normą, lub o Aprobatą techniczna, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono PN,jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które speł-
niają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty,
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wy-
dane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.6 Dokumenty Budowy.
Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do 
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać 
w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
- przebieg robót w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiającego
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
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i końcowych odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
- dane dotyczące czynności geodezyjnych
- dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót
- dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
- inne informacje istotne dla przebiegu robót
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone Za-
mawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonaw-
ca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budo-
wy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Rejestr obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Ob-
miary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje 
do rejestru obmiarów.
Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, umowy cywil-
noprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe,protokoły odbioru ro-
bót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie.
Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagi-
nięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewi-
dziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfi-
kacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w umowie.
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację Za-
mawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadec-
twa legalizacyjne.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom od-
bioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiór częściowy
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny
8.2 Odbiór robót zanikających.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych ro-
bót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje 
Zamawiający.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez wykonawcę jako suma cen za jednostkę ob-
miarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ślepego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej powinna obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na plac budowy
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powro-
tem, montaż, demontaż na stanowisku pracy
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP,oznakowania robót, usługi obce na 
rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wy-
konawcy
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystą-
pić w czasie realizacji robót i okresie gwarancyjnym
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
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Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie oferto-
wym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą po-
zycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach umowy.

    BUDOWA WODOCIĄGU WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI
                                     JANOWICE, GMINA PLEŚNA.

1.WSTĘP
1.1. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji
robót budowlanych w zakresie budowy wodociągu wraz z przyłączami
wodociągowymi, określonych kodem wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
45231300-8
Szczegółowy zakres robót określa Przedmiar Robót do kosztorysu inwestorskiego.
1.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność
z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe
ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji.
2. MATERIAŁY
2.l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części
ogólnej specyfikacji technicznej.
2.2. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
2.2.1. Rury
- Rury, kształtki i łączniki z PE 100 PN 16 (SDR 11).  Rury PE łączone ze sobą metodą zgrzewania doczo-
łowego.
- Rury stalowe ochronne RST o średnicach 273/7,1mm, 219/6,3 mm, 133/5,6 mm, 108/4,0mm - na przej-
ściach pod drogami i ciekami wodnymi
- Rury ochronne PEHDRC o średnicach Ф 225 × 20,5 mm i Ф 280 × 25,4 mm – na przejściach pod droga-
mi i ciekami wodnymi
- Rury dwudzielne AROT Φ 110 mm o dł. 4,0m na skrzyżowaniach wodociągu z istniejącymi kablami ener-
getycznymi i telefonicznymi.
2.2.2. Zasuwy
- Zasuwy na wodociągu o średnicach Φ 150 mm, Φ 100 mm, Ф 50 mm- typu F-5, żeliwne, owalne, bezdła-
wikowe, miękkouszczelniające, epoksydowane, kołnierzowe typu AVK, HAWLE lub inne równoważne z 
obudową z trzpieniem teleskopowym, zabezpieczone zawleczką i skrzynką uliczną 185 x 270 mm.
- Zasuwy na odgałęzieniach do hydrantów jak wyżej lecz typu F-4.

2.2.3. Hydranty przeciwpożarowe f 80 mm żeliwne, nadziemne (np. AVK, HAWLE lub inne równoważne), 
zbudowane na kolanach stopowych N-80, oparte na betonowych blokach
podporowych.
2.2.5. Bloki oporowe i podporowe z betonu B-15, wykonane zgodnie z normą BN-81/9192-05. W
2.3. BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH
2.3.1. Rury - Rury polietylenowe PE klasy 100 PN 10 (SDR 11) o średnicach Ф 40 mm, Ф 50 mm, Ф 90 
mm
2.3.2. Studzienki wodomierzowe – kompletne z tworzywa sztucznego - w przypadku doprowadzenia wody 
do działki niezabudowanej
2.3.3. Zestawy wodomierzowe w budynku – o średnicy nominalnej F 20 mm, z gwintem ¾” odporne na od-
działywanie bardzo silnego pola magnetycznego, zamontowane pomiędzy dwoma zaworami odcinającymi 
kulowymi DN 20 - w przypadku doprowadzenia wody do działki zabudowanej. Za wodomierzem, zgodnie z
Polską Normą PN-B- 1706/Az1:1999 zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy (np. Socla EA251 prod. 
Danfoss.
3. SPRZĘT
Do wykonania robót budowlanych sieci wodno-kanalizacyjnej, wykonawca powinien wykazać się
możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu:
- koparka gąsienicowa 0,60 m3
- koparka chwytakowa 0,40 m3
- spycharka gąsienicowa 55kW (75 KM)
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h
- samochód dostawczy 0,9 t
- samochód skrzyniowy do 5 t
- samochód skrzyniowy 5 – 10 t
- samochód samowyładowczy 5 t
- przyczepa dłużycowa 10 t
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- żuraw samochodowy 4 t
- żuraw samochodowy 5 – 6 t
- maszyna do wierceń poziomych
- ubijak spalinowy
- pompa spalinowa do pompowania wody z wykopu
- agregat igłofiltrowy
- wibromłot spalinowy
- agregat prądotwórczy 38 kVA
- walec samojezdny do naprawy nawierzchni
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej.
Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
5.2 WYKONYWANIE ROBÓT ZIEMNYCH
5.2.1. Roboty ziemne dla posadowienia rurociągów
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia oraz 
instytucje branżowe wymienionych w Opinii ZUDP wydanej przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie, z 7-
dniowym wyprzedzeniem.
- Wytyczenie osi układanych rurociągów należy zlecić uprawnionemu geodecie.
- Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normami:
PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania”,
BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”,
PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze”.
- Na całej długości projektowanych rurociągów z rur PE przewidziano wykonanie wykopów wąsko prze-
strzennych o ścianach pionowych o szerokości 0,8 m, zabezpieczonych szalunkami. Podczas wykonywa-
nia wykopów nie należy naruszać struktury gruntu rodzimego. Strefa prowadzenie rury musi być zagęsz-
czona do wartości 100% zmodyfikowanej próby Proctora, wg normy PN-74/B-02480. Po dokonaniu zasyp-
ki właściwej należy zasypać rurociągi takim materiałem i w taki sposób, aby spełniały warunki stawiane 
przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki)
- Roboty przy przejściach wodociągu pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonać metodą przewiertu 
lub przecisku, w rurze ochronnej stalowej, pozostałe wykopem otwartym. Na zajęcie pasa drogowego uzy-
skać zezwolenie od zarządcy dróg a roboty wykonywać zgodnie z podanymi przez nich warunkami.
- Roboty w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi kablami telefonicznymi, elektroenergetycznymi 
oraz z siecią gazową należy wykonywać ręcznie, zgodnie z opisem w projekcie budowlanym i pod nadzo-
rem przedstawiciela operatora danej sieci.
- Odwodnienie wykopów przeprowadzić metodą powierzchniową, polegającą na powierzchniowym odpro-
wadzaniu wody do studzienek zbiorczych betonowych F 80 cm,rozstawionych co 50 m w dnie wykopów i 
wypompowywaniu pompą spalinową do rowu lub na teren.
- Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budow-
lano-Montażowych cz.II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” z uwzględnieniem wszystkich uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz przepisów BHP i Państwowej Inspekcji Pracy.
5.3. WYKONYWANIE ROBÓT MONTAŻOWYCH
5.3.1. Montaż rurociągów
- Roboty montażowe należy wykonywać w suchym wykopie. Rury wodociągowe powinny być układane w 
otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypywane zagęszczonymi warstwami gruntu. 
Rury przed układaniem należy wewnątrz i na zewnątrz starannie oczyścić.
- Przewody PE łączyć przez zgrzewanie doczołowe. Zgrzewy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta 
rur. Łączenie rur PE z innym rodzajem materiału poprzez tuleje kołnierzowe i kształtki przejściowe.
- Całość robót montażowych wykonać zgodnie z instrukcją projektowania, wykonania, odbioru oraz eksplo-
atacji instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu oraz według Katalogu 
Technicznego danego producenta.
5.3.2. Montaż przyłączy wodociągowych
Włączenie projektowanych przyłączy wodociągowych do sieci wykonać za pomocą obejmy z zaworem do 
nawiercania pod ciśnieniem (jednocześnie odcinającym), z wydłużonym przyłączem i mufą elektrooporową
do zgrzewania. Obudowy zasuw należy zabezpieczyć skrzynkami żeliwnymido armatury wodociągowej, 
wokół skrzynek wykonać opaskę z betonu B-15
5.4. PRÓBA HYDRAULICZNA. PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA WODOCIĄGU.
- Próbę ciśnieniową rurociągów wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-B-10725:1997 ; PN-EN 
805:2002 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”, na ciśnienie 1Mpa (rury PVC).
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- Przed włączeniem wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej należy przepłukać czystą wodą i zdezyn-
fekować, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – część
III – Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Do dezynfekcji przewodów stosować wodny roztwór wodny wap-
na chlorowanego lub podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu 24 godziny. Po dezynfekcji i spuszczeniu 
wody przewody należy ponownie
przepłukać wodą wodociągową.
5.5. OZNAKOWANIE WODOCIĄGU W TERENIE
- Po zakończeniu prac montażowych, w odległości ok. 0,30m nad rurociągiem należy ułożyć taśmę ostrze-
gawczą polietylenową koloru biało-niebieskiego, z wkładką metalową.
- Ułożony wodociąg należy oznakować w terenie za pomocą tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-
09700. Tabliczki te winny być umocowane na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwały, lub na słupkach be-
tonowych o wymiarach 0,10 x 0,10 x 1,50m
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Program zapewnienia jakości robót.
6.2 Zasady kontroli jakości robót.
6.3 Pobieranie próbek
6.4 Badania i pomiary
6.5 Raporty z badań
6.6 Badania prowadzone przez zamawiającego
6.7 Certyfikaty i deklaracje
6.8 Dokumenty budowy
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Zasady obmiaru robót
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiory międzyoperacyjne:
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:
- przebieg tras wodociągowych
- szczelność połączeń rurociągów
8.2. Odbiór częściowy:
a) odbiorowi częściowemu należy poddać wykonanie wodociągu w pasie drogi powiatowej oraz pod poto-
kiem Lubinka,
b) ponadto odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu
robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego,
c) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany 
zapis w dzienniku budowy
8.3. Odbiór końcowy:
a) przy odbiorze końcowym wykonanej sieci wodociągowej należy przedłożyć protokoły odbiorów częścio-
wych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po 
uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub 
innych warunków technicznych 
b) w szczególności należy skontrolować
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, przedstawiając atesty,certyfikaty i świadectwa 
zgodności wystawione przez producentów
- prawidłowość wykonania połączeń
- zgodność zagłębienia i spadku rurociągów z dokumentacją techniczną
c) przedłożyć projektową dokumentację powykonawczą
d) przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą potwierdzoną przez Powiatowy
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami ogólnymi i specyfikacją robót

Opracował: mgr inż. MAREK MATYJEWICZ
                                                             

9. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Janowice

1. Przedmiot inwestycji i jej zakres
Przedmiotem inwestycji jest „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejsco-
wości Janowice, gmina Pleśna”.
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Obiekt usytuowany jest w miejscowości Janowice na obszarze pomiędzy działkami:
748, 805, 596, 588, 684/1
Inwestycja obejmuje wykonanie wodociągu grupowego na bazie istniejącej sieci
wodociągowej.
Wybudowany wodociąg będzie dostarczał wodę nowym odbiorcom dla potrzeb gospo-
darczych i bytowych, a także będzie służył do celów przeciwpożarowych.
Zakres rzeczowy inwestycji:
- wodociąg z rur PE160 SDR11 PN16 – 573.5mb
- wodociąg z rur PE110 SDR11 PN16 – 712.5mb
- wodociąg z rur PE63 SDR11 PN16 – 252.0mb
- wodociąg z rur PE160RC SDR11 PN16 – 1870.5mb
- wodociąg z rur PE110RC SDR11 PN16 – 586.0mb
- przyłącze wodociągowe z rur PE40 SDR11 – 1107.0mb

2. Opis istniejącego zagospodarowania terenu
Rejon miejscowości Janowice to obszar typowo rolniczy (grunty uprawne, łąki,
nieużytki) oraz krajoznawczo – turystyczny z kompleksami leśnymi charakteryzują-
cy się luźną zabudową wiejską. Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja
pocięty jest jarami dopływów potoku Lubinka oraz posiada znaczne deniwelacje.
Zabudowa zlokalizowana jest wzdłuż drogi powiatowej oraz dróg gminnych i lokal-
nych. W terenie ułożona jest sieć  gazowa niskoprężna, kablowa i napowietrzna
sieć elektryczna i teletechniczna. Zaopatrzenie w wodę z lokalnych ujęć grawi-
tacyjnych lub przydomowych studni kopanych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Na terenie, na którym projektowany jest wodociąg obowiązują ustalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pleśna. Zgodnie z w/w planem
wszystkie działki położone są na obszarze, na którym dopuszczona jest lokaliza-
cja infrastruktury technicznej.
Sieć wodociągowa zostanie zbudowana z rur, kształtek i łączników polietyleno-
wych
PE160, 110 i 63mm. Przyłącza z rur PE40mm. Sieć przebiegać  będzie podziemnie
w wykopach wąsko przestrzennych do szerokości 1,0 m poniżej strefy przemarzania
na głębokości 1.8 m p.p.t.
Przebieg trasy projektowanego wodociągu przebiega wzdłuż dróg gminnych, lokal-
nych oraz drogi powiatowej. W miejscach gdzie brak przebiegu wodociągu wzdłuż
dróg przewidziano przebieg przez grunty prywatne w tym pola, łąki, nieużytki
rolne. Trasa wodociągu została zaprojektowana tak, aby objąć swym zakresem mak-
symalną ilość przyłączy do budynków zlokalizowanych na terenie objętym przed-
miotową inwestycją.
Wszystkie przejścia projektowanego wodociągu pod drogą powiatową  wykonane zo-
staną metodą przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej stalowej na głębokości
nie mniejszej niż 1,2 m od rzędnej jezdni.
Przejścia projektowanego wodociągu pod drogami gminnymi o nawierzchni utwardzo-
nej wykonane zostaną metodą przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej stalowej
na głębokości nie mniejszej niż 1,2m od rzędnej jezdni. Pozostałe wykonane zo-
staną metodą przekopu otwartego w rurze ochronnej.
Wszystkie przekroczenia cieków wodnych oraz potoku Lubinka wykonane zostaną me-
todą przecisku lub przewiertu sterowanego w rurze ochronnej stalowej na głęboko-
ści nie mniejszej niż 1,5 m od dna.

4. Charakterystyczne dane o przydatności gruntów do celów budowla-
nych
Podłoże gruntowe rozpoznane pod obiekty ustalono jako II kategorię  geotech-
niczną.
O zaliczeniu do II kategorii geotechnicznej zadecydowało podłoże terenu:
- widoczne lokalne ślady fragmentów terenu objęte powierzchniowymi ruchami ma-
sowymi;
- gliny pylaste podatne na powstawanie takich zjawisk powierzchniowych w rejo-
nie Janowic;
- znaczne zróżnicowanie geomorfologiczne i topograficzne terenu.
Generalnie na obszarze projektowanej inwestycji występują  jednorodne warunki
gruntowe z lokalnym występowaniem rumosza piaskowca czy gruntów spoistych, pod-
ścielających zaleganie glin pylastych pochodzenia lessowego. Grunty lessopo-
chodne w warunkach dużych różnić topograficznych w warunkach długotrwałych i
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nawalnych opadów, a szczególnie rolniczego wykorzystania zboczy – podlega zróż-
nicowanym procesom osuwiskowym.
Do głębokości 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono występowania stałego poziomu wód
gruntowych, chociaż w okresach mokrych pór roku można spodziewać się występowa-
nia sączeń i wycieków.
Szczegółowo  budowę  geotechniczną  podłoża  omówiono w  załączonej dokumentacji
geotechnicznej.

5. Ocena wpływu inwestycji na środowisko
Realizacja inwestycji, technologia przyjęta do wykonania wodociągu, rodzaj za-
stosowanych materiałów nie spowodują  ponadnormatywnego oddziaływania na stan
poszczególnych elementów środowiska naturalnego i nie wprowadzą w nich negatyw-
nych zmian.
Zastosowane rozwiązania chroniące środowisko to m.in.: realizacja przedsięwzię-
cia w technologii wykopów wąsko przestrzennych, wyłącznie w porze dziennej,
ręcznie wykonywanie wykopów w sąsiedztwie zbliżeń do istniejących budynków, pni
i koron drzew, słupów energetycznych i telekomunikacyjnych oraz w miejscach
skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.
Odwodnienie wykopów wykonywane będzie w czasie niezbędnym do osuszenia wykopu,
w sposób  wykluczający  zaburzenie  naturalnych  warunków  wodnych  w  podłożu.
W przypadku konieczności pozostawienia otwartych wykopów zostaną one zabezpie-
czone siatką  przed możliwością  wpadania do nich drobnych zwierząt. W ramach
ochrony gleby w gruntach rolnych przewiduje się  zdjęcie wierzchniej warstwy
ziemi, która będzie odłożona do ponownego wykorzystania po zakończeniu prac bu-
dowlanych.
W celu ochrony występującej roślinności (drzew, krzewów) prace ziemne będą pro-
wadzone zgodnie z ustalonym przebiegiem trasy wodociągu. Realizacja projektowa-
nej sieci wodociągowej nie spowoduje wycinki drzew ani nie będzie naruszać ich
systemu korzeniowego. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w przewoźne sanita-
riaty.  Po  zakończeniu realizacji  inwestycji  teren  zostanie  uporządkowany  i
przywrócony do stanu pierwotnego.

6. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków
6.1. Opis zastosowanych rozwiązań projektowych
Projektuje się sieć wodociągową z rur PE160-63 SDR11 PN16 oraz z rur  PE160-
110RC SDR11 PN16.
Od tego wodociągu projektuje się posadowienie rurociągów rozdzielczych o śred-
nicy PE110mm zaopatrujących wodę posesje nie zlokalizowane wzdłuż głównego ru-
rociągu.
Trasa projektowanej sieci wodociągowej z miejscami włączenia do sieci istnieją-
cej przedstawiona została w projekcie zagospodarowania terenu na mapach sytu-
acyjno-wysokościowych  w  skali  1:1000.  Lokalizację  rurociągów  zaprojektowano
wzdłuż dróg i ciągów komunikacyjnych na głębokości od 1,6m do 1,8m pod poziomem
terenu.
6.2 Dane techniczne sieci.
6.2.1. Rury i kształtki.
Sieć  wodociągową  rozdzielczą, służącą  celom gospodarczym i przeciwpożarowym,
należy wykonać z rur, kształtek i łączników polietylenowych PE100 SDR11 o śred-
nicy 160-63mm. Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur PE100 SDR11 o średni-
cy 40mm.
6.2.2. Armatura.
Poleca się  montować  armaturę żeliwną  tj. tuleje kołnierzowe, króćce, zwężki
typu np. AKWA Sp. z o.o. w Gnieźnie, HAWLE lub inne tożsame.
Włączenia przyłączy od wodociągu głównego wykonać przy zastosowaniu opaski do
nawiercania do rur PE typu HAKU HAWLE lub inne tożsame.
6.2.3. Zasuwy.

Na trasie wodociągu zaprojektowano zasuwy 150mm, 100mm, 80mm oraz 50mm że-
liwne owalne bezdławikowe miękkouszczelniające epoksydowane kołnierzowe typu
AVK, HAWLE lub inne tożsame z obudową z trzpieniem teleskopowym zabezpieczoną
zawleczką. Na odgałęzieniach do hydrantów zasuwy ø80mm. Zasuwy należy posadowić
na blokach podporowych. Do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby ze sta-
li nierdzewnej.
Obudowy  należy  zabezpieczyć  skrzynkami  żeliwnymi  do  armatury  wodociągowej.
Skrzynki należy ustawić na podstawie skrzynki wykonanej z betonu lub tworzywa
sztucznego (HDPE). Na terenach zielonych i gruntowych wokół skrzynek wykonać
opaskę z betonu B-15 zabezpieczającą przed zarastaniem.
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6.2.4. Hydranty.
Na trasie wodociągu projektuje się montaż kompletów hydrantów p.poż. ø80mm że-
liwnych, nadziemnych typu AVK, HAWLE lub inne tożsame o głębokości zabudowy
H=1500mm zabudowane na kolanach stopowych N – 80, oparte na betonowych blokach
podporowych. Hydranty umieszczone w najwyższych punktach sieci umożliwiają rów-
nież okresowe odpowietrzanie sieci wodociągowej.
Hydranty powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji
przez właściciela sieci wodociągowej.
6.2.5. Bloki oporowe i podporowe.
W budowie rurociągów z PE, zastosowanie betonowych bloków oporowych jak i pod-
porowych występuje wyłącznie przy „mieszanym zestawie materiałowym” elementów
z żeliwa jak kształtki (trójniki, kolana) oraz armatury (zasuwy, hydranty). Dla
w/w  warunków  bloki  oporowe  mają  za  zadanie  zabezpieczenie  rurociągu  przed
„rozłączeniem się” w przypadku zastosowania elementów o złączach kielichowych.
Natomiast bloki podporowe mają za zadanie wyrównanie parcia na podłoże w dnie
wykopu, wynikające ze znacznej różnicy ciężaru – masy pomiędzy rurami z PE
a elementami z żeliwa.
Przy użyciu łuków i trójników z PE należy ze względu na występujące w sieciach
wodociągowych uderzenia hydrauliczne, szczególnie zagęszczać  obsypkę. Zagęsz-
czony do wysokiego stopnia materiał obsypki, mający wsparcie w nienaruszonym
gruncie rodzimym, stanowi dla tych kształtek formę bloku oporowego stabilizują-
cego je w czasie uderzeń hydraulicznych.
Bloki oporowe i podporowe należy wykonać z betonu B-15 z zastosowaniem cementu
hutniczego 350 zgodnie z normą BN-81/9192-05. W miejscu połączenia bloku oporo-
wego z kształtkami PE należy zastosować grubą folię lub taśmę z tworzywa.
6.3. Przejścia pod przeszkodami.
Przejścia wodociągu pod drogami  powiatowymi wykonywać  metodą  przewiertu lub
przecisku w rurze osłonowej o odpowiedniej średnicy.
Rury ochronne będą mieć zapewnione przykrycie pod nawierzchniami dróg i poboczy
– 1,2 m
Przejścia wodociągu pod drogami o nawierzchni asfaltowej gminnymi wykonywać me-
todą przewiertu lub przecisku w rurze osłonowej o odpowiedniej średnicy.
Rury ochronne będą mieć zapewnione przykrycie pod nawierzchniami dróg i poboczy
– 1,2 m
Przejścia wodociągu pod drogami gminnymi o nawierzchni ziemnej lub tłuczniowej
należy wykonać wykopami otwartymi w rurach ochronnych.
Rury ochronne będą mieć zapewnione przykrycie pod nawierzchniami dróg i poboczy
– 1,2 m
Przejścia wodociągu pod potokiem Lubinka i ciekiem bez nazwy wykonywać metodą
przewiertu lub przecisku w rurze osłonowej o odpowiedniej ś rednicy
Rury ochronne będą mieć zapewnione przykrycie pod dnem – 1,5m.
Przejścia wodociągu pod rowami wykonywać metodą przewiertu lub przecisku w ru-
rze
osłonowej o odpowiedniej średnicy.
Rury ochronne będą mieć zapewnione przykrycie pod dnem cieków – 1,2m.
Do prowadzenia rur wodociągowych PE w rurze osłonowej należy użyć płozy dystan-
sowe z PE montowane na całym obwodzie rury produkcji np. „INTEGRA” Gliwice lub
inne.  Po  wciągnięciu rur  kanalizacyjnych końce  rur ochronnych  zabezpieczyć
w sposób uniemożliwiający dostanie się wody, ziemi i innych zanieczyszczeń np.
odpowiedniej średnicy manszetami np. typu INTEGRA Gliwice.
6.4. Wykonawstwo sieci wodociągowej.
6.4.1. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w wykopie.
- Skrzy  ż  owania z kablami energetycznymi
Skrzyżowania z kablami energetycznymi wykonywać  zgodnie z normą  SEP N SEP-E-
004.
Prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności. Krzyżujące się uzbro-
jenie należy zabezpieczy poprzez podwieszenie.
Podwieszenia istniejących kabli energetycznych należy wykonać w kolejności:
- wykop do poziomu przebiegających kabli wykonać ręcznie,
- wyrównać powierzchnię terenu po obu stronach krawędzi wykopu na długości po
1,0m oraz ułożyć podporę (wypraskę lub rurę) ,
- na kable energetyczne NN założyć rury AROT ø110 mm o długości 4,0m,
- osłonięte kable podchwycić drutem stalowym ø2 do 4mm i zamocować do podpory
- pogłębić ręcznie wykop,
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-  po zakończeniu robót montażowych wodociągu wykop  zasypać  ręcznie  gruntem
piaszczystym z wykopu lub piaskiem dowiezionym do wysokości 0,3-0,35m ponad ka-
blami, przy czym zasypkę kabli energetycznych przykryć folią kalandrowaną kolo-
ru niebieskiego; folię przysypać piaskiem.
Przed zasypaniem skrzyżowania zgłosić do odbioru.
- Skrzy  ż  owania z kablami telekomunikacyjnymi.
Skrzyżowania i zbliżenia z kablami telekomunikacyjnymi wykonywać zgodnie z obo-
wiązującymi normami ZN-96 TPSA-004. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci
telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywa ręcznie z zachowaniem ostrożności pod
nadzorem pracownika TP S.A.. Krzyżujące się uzbrojenie należy zabezpieczyć po-
przez podwieszenie.
Podwieszenia istniejących kabli telefonicznych należy wykonać w kolejności:
- wykop do poziomu przebiegających kabli wykonać ręcznie,
- wyrównać powierzchnię terenu po obu stronach krawędzi wykopu na długości po
1,0m oraz ułożyć podporę (wypraskę lub rurę),
- na kable telefoniczne założyć rury AROT ø110 mm o długości 4,0 m,
- osłonięte kable podchwycić drutem stalowym ø2 do 4 mm i zamocować do podpory,
- pogłębić ręcznie wykop,
-  po zakończeniu robót montażowych wodociągu wykop  zasypać  ręcznie  gruntem
piaszczystym z wykopu lub piaskiem dowiezionym do wysokości 0,3-0,35m ponad ka-
blami, przy czym zasypkę kabli telefonicznych przykryć folią kalandrowaną kolo-
ru niebieskiego, folię przysypać piaskiem.
Przed zasypaniem wykopów skrzyżowania zgłosić do odbioru.
-   Skrzy  ż  owania z sieci  ą   gazow  ą
Skrzyżowania i zbliżenia z gazociągiem wykonać zgodnie z normą PN-91/M-34501.
Prace ziemne w pobliżu i na skrzyżowaniach z istniejącą siecią gazową wykonywać
ręcznie.
6.4.2. Odwodnienie wykopów na czas budowy
Konieczność czasowego odwodnienia wykopów wyniknie z warunków klimatycznych ja-
kie będą panować w czasie budowy. Przewiduje się odwodnienie metodą powierzch-
niową. Warstwę filtracyjną stanowić będzie piaszczyste podłoże rodzime. Odwod-
nienie polegać będzie na powierzchniowym odprowadzaniu wody w miarę głębienia
wykopów do studzienek zbiorczych bet.ø80cm, rozstawianych co 50 m w dnie wyko-
pów i wypompowywaniu pompą spalinową do rowu lub na teren w sposób oszczędny i
zapobiegający rozlewaniu na posesje sąsiednie.
6.4.3. Roboty ziemne.
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normami i przepisami:
BN-83/8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy od-
biorze.
Należy wykonać wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych szerokości 0,8m.
Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczaniu całych ciągów do wy-
kopu, szerokość  może być  o 0,2m mniejsza. Nie należy wykonywać  wykopów dużo
wcześniej przed układaniem rur.
Ręcznie koniecznie należy wykonać wykopy w sąsiedztwie zbliżeń do istniejących
budynków, do pni i koron drzew, słupów energetycznych i telekomunikacyjnych
oraz w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, pogłębienia
spodu wykopu o 20cm w stosunku do projektowanej rzędnej. Wykonywać je zgodnie
z przepisami BHP i Państwowej Inspekcji Pracy.
Miejsca wykonywania robót należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami przez odpo-
wiednie oznakowanie, przykrycie i oświetlenie na czas nocy oraz zabezpieczenie
barierkami o wysokości 1 m. Należy również wykonać tymczasowe mostki do pose-
sji.
Rury układać na podsypce piaskowej grub. 15cm o ile grunt będzie tego wymagał
(tj. o ile na dnie wykopu nie będą występować piaski rodzime). Na warstwę pod-
sypki nałożyć luźną warstwę piasku o grub. 30 - 50mm, wyrównującą dno wykopu. Z
pierwszej warstwy grub. 5cm wykonać podłoże dla rurociągu na kąt 90° o stopniu
zagęszczenia pachwin Dpr = 97 % (profilować w miarę układania kolejnych odcin-
ków wodociągu). Po ułożeniu rur podbić je dokładnie z obu stron piaskiem dowie-
zionym lub gruntem piaszczystym rodzimym przez udeptanie poprzez pracujących
robotników. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej
swej długości, na co najmniej 1/4 swojego obwodu, tzn. należy bardzo starannie
zagęścić grunt. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, ka-
mieni w celu uzyskania spadku lub wyrównania kierunku ułożenia przewodów. Uło-
żone odcinki 200 m należy poddać próbie szczelności i odbiorowi technicznemu.
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Zasypanie i ubijanie warstwy ochronnej do wysokości 15cm ponad wierzch rur, na-
leży dokonywać warstwami co 15cm równocześnie po obu stronach rurociągu. Sto-
pień  zagęszczenia obsypki ochronnej winien wynosić  min. 95% Proctora dla rur
położonych pod nawierzchnią  jezdną dla ruchu ciężkiego, min 90% Proctora dla
rur położonych w poboczach i drogach gruntowych.
Dalsze zasypanie tzw. wypełnianie wykopów może nastąpić warstwami grubości 20
do  30cm  gruntem  piaszczystym.  Stopień  zagęszczenia  zasypki  winien  wynosić
IS=1,0 dla rur położonych pod jezdnią; Is>0,9 dla rur położonych w poboczach i
drogach gruntowych.
W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia należy utrzymywać wykop w stanie od-
wodnionym.
Do podsypki i obsypki stosować materiał bez ostrych kamieni lub innego łamanego
materiału i nie powinny występować  w nim cząstki o wymiarach powyżej 20mm.
W przypadku napotkania pod pasami ulicznymi piasków pylastych, pyłów lub gliny
pylastej, grunt należy wymienić na piasek lub pospółkę – powyżej strefy ochron-
nej zasypu zagęszczenie winno osiągnąć 100% Proctora (MP).
6.4.4. Opis prowadzenia robót na terenach narażonych na występowanie osuwania
się mas ziemnych.
Trasa projektowanego wodociągu przebiega częściowo przez teren, na których re-
jestrowane są powierzchniowe ruchy masowe (osuwiska).
Miejsca te zostały oznaczone w załączonej w odrębnym opracowaniu dokumentacji
geologicznoinżynierskiej.
Dla bezpieczeństwa eksploatacji sieć wodociągową na terenach osuwiskowych bez-
względnie należy wykonać z rur PE łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. Rury
stosowane do zabudowy sieci muszą  posiadać  aprobatę  techniczną  i odpowiadać
normom branżowym.
Pod ułożenie rurociągu należy wykonać wykopy liniowe wąskoprzestrzenne o ścia-
nach pionowych umocnionych szalunkami szerokości 1,0 m po zewnątrz szalunków.
Głębokość ułożenia wodociągu na głębokości 1,6 - 1,8 m p.p.t. Nie należy wyko-
nywać wykopów dużo wcześniej przed układaniem rur. Podczas robót zwracać bacz-
nie uwagę na istniejące uzbrojenie. Ręcznie roboty
ziemne prowadzić przede wszystkim w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego oraz w miejscach niemożliwych do wykonania sprzętem mechanicznym.
Grunty nasypowe (urobek z wykopów), od których powstaje obciążenie, musi być
oddalony od krawędzi wykopu na odległość  nie mniejszą  niż  głębokość  wykopu
(klina naturalnego odłamu gruntu). W razie braku możliwości składowania urobku
w  miejscu  bezpośredniego  prowadzenia  prac,  urobek  należy  przetransportować
i składować w miejscu do tego uprzednio przewidzianym.
Wykopy w pobliżu budynków mieszkalnych i gospodarskich oraz innych obiektów,
które w jakikolwiek sposób mogą budzić wątpliwość co do ewentualnego zagrożenia
stabilności budynków istniejących należy zabezpieczyć ścianką szczelną.
Po wykonaniu zabezpieczenia przystąpić  do realizacji właściwych wykopów. Po
zmontowaniu sieci zasypać wykopy i zdemontować ścianki szczelne.
Rury układać na podsypce piaskowej grub. 15 cm o ile grunt będzie tego wymagał
(tj. o ile na dnie wykopu nie będą występować piaski rodzime). Na warstwę pod-
sypki nałożyć luźną warstwę piasku o grub. 30 - 50mm, wyrównującą dno wykopu. Z
pierwszej warstwy grub. 5cm wykonać podłoże dla rurociągu na kąt 90° o stopniu
zagęszczenia pachwin Dpr. = 97% (profilować w miarę układania kolejnych odcin-
ków wodociągu).
Po ułożeniu rur podbić je dokładnie z obu stron piaskiem dowiezionym lub grun-
tem piaszczystym rodzimym przez udeptanie poprzez pracujących robotników. Prze-
wód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na
co najmniej V4 swojego obwodu, tzn. należy bardzo starannie zagęścić grunt. Za-
sypanie i ubijanie warstwy ochronnej do wysokości 15 cm ponad wierzch rur, nale-
ży dokonywać warstwami do 15cm równocześnie po obu stronach rurociągu. Stopień
zagęszczenia obsypki ochronnej winien wynosić min. 95% Proctora dla rur
położonych pod nawierzchnią  jezdną  dla ruchu ciężkiego, min 90% Proctora dla
rur położonych w poboczach i drogach gruntowych.
Dalsze zasypanie tzw. wypełnianie wykopów może nastąpić warstwami grubości 20
do 30cm gruntem piaszczystym. Stopień zagęszczenia zasypki winien wynosić Is =
1,0 dla rur położonych pod jezdnią; Ig > 0,9 dla rur położonych w poboczach
i drogach gruntowych.
W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia należy utrzymywać wykop w stanie od-
wodnionym.
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Do podsypki i obsypki stosować materiał bez ostrych kamieni lub innego łamanego
materiału i nie powinny występować  w nim cząstki o wymiarach powyżej 20mm.
W przypadku napotkania pod pasami ulicznymi piasków pylastych, pyłów lub gliny
pylastej, grunt należy wymienić na piasek lub pospółkę - powyżej strefy ochron-
nej zasypu zagęszczenie winno osiągnąć 100% Proctora (MP).
6.4.5. Próby szczelności wodociągu.
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy prze-
prowadzić próby szczelności. Próby te wykonać dla kolejnych odbieranych odcin-
ków wodociągu. Na Żądanie inspektora nadzoru lub użytkownika próby szczelności
dokonać na całym rurociągu. Próbę szczelności wykonać należy jako ciśnieniową
hydrauliczną. Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu war-
stwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpie-
czenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla moż-
liwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próbę ciśnieniową rurociągu należy
wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-97/B-10725.
6.4.6. Płukanie i dezynfekcja przewodu wodociągowego.
Wodociąg przed włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej należy przepłukać
i zdezynfekować. Wodociąg przed oddaniem do eksploatacji należy dokładnie prze-
płukać  czystą  wodą,  przy  szybkości  przepływu  dostatecznej  dla  wypłukania
wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Po przepłukaniu wodociąg należy poddać
dezynfekcji. Dezynfekcję  należy przeprowadzić  stosując wodny  roztwór  chloru
stosując dawkę co najmniej 50mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszącym 24 go-
dziny. Dezynfekcję  przeprowadza się  dawkując roztwór  środka dezynfekującego
przy powolnym napełnianiu przewodu. Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie
powinna wynosić 50mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy po-
nownie przepłukać  wodą  wodociągową  jak poprzednio. Po dokładnej dezynfekcji
i przepłukaniu wodę należy poddać analizie bakteriologicznej. Po uzyskaniu po-
zytywnych wyników badań wody będzie można wykonać włączenie do istniejącego wo-
dociągu. Całość wykonać zgodnie z normą PN-72/B-10732.
6.4.7. Oznakowanie wodociągu w terenie.
Po wykonaniu prac montażowych wodociąg należy oznakować w terenie za pomocą ta-
bliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki należy zamocować na
trwałym ogrodzeniu lub słupkach żelbetowych o wymiarach 0,10x0,10 m i wysokości
około 1,5m.
Na tabliczkach informacyjnych należy oznaczyć zmiany kierunku wodociągu, zamon-
towane zasuwy, hydranty p.poż.
Trasę  rurociągu należy oznaczyć  taśmą  lokalizacyjną  koloru biało-niebieskiego
o szerokości 200mm z wtopioną  wkładką  metalową. Taśmę  prowadzić  na wysokości
30cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek
zasuw.
6.4.8. Budowa wodociągu w technologii bezwykopowej.
Odcinki wodociągu realizowane metodą przewiertu sterowanego wykonane będą przy
zastosowaniu rur wodociągowych PE100 RC PN16 (SDR11) typu RC MULTI Safe.
6.5. Przyłącza wodociągowe.
Przyłącza wodociągowe projektuje się z rur polietylenowych PE100 SDR11 o śred-
nicy PE40mm z wykorzystaniem łączników ciśnieniowych zaciskowych z PE /alterna-
tywnie tuleje kołnierzowe przy zgrzewaniu doczołowym rur/.
Przyłącza łączone z rurociągami głównymi przy pomocy obejmy z zaworem do na-
wiercania pod ciśnieniem (jednocześnie odcinającym), z wydłużonym przyłączem
i mufą elektrooporową do zgrzewania.
Obudowy zasuw należy zabezpieczyć  skrzynkami żeliwnymi do armatury wodociągo-
wej, wokół skrzynek wykonać opaskę z betonu B-15.
W przypadku doprowadzenia wody do działki zabudowanej przyłącze należy zakoń-
czyć
w budynku. Przewiduje się zamontowanie zestawów wodomierzowych o średnicy nomi-
nalnej ø20 mm z gwintem 3/4”. Wodomierz należy zamontować pomiędzy dwoma zawo-
rami  odcinającymi  kulowymi  o  średnicy  nominalnej  Dn20.  Zgodnie  z  PN-B-
01706/Az1:1999 za zaworem głównym za wodomierzem należy zamontować zawór zwrot-
ny antyskażeniowy o średnicy nominalnej Dn20 (np. Socla EA251 produkcji Danfoss
lub inne tożsame), dopuszczony do Użytku przez PZH.
Za zestawem wodomierzowym należy zamontować domowe reduktory ciśnienia. Dobrano
reduktory ciśnienia z przyłączem gwintowym typu DO6F ø15 (np. firmy Honeywel
lub inne tożsame)z nastawą 0,30 Mpa (ciśnienie za regulatorem stałe 0,30 Mpa).
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Ciśnienie takie jest optymalne i zabezpieczy instalacje wewnętrzne przed skut-
kami spowodowanymi nadmiernym wzrostem ciśnienia.
W przypadku doprowadzenia wody do działki niezabudowanej, przyłącze zakończyć
kompletną  studzienką  wodomierzową  z  tworzywa  (np.  POL-BUD,  HAWLE).  Licznik
wody, zawór zwrotny antyskażeniowy w takiej studzience umieszczony jest 25 cm
od górnej krawędzi, a korpus ocieplony styropianem. Pozwala to montować  ją
w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych i nie trzeba usuwać wody, aby od-
czytać wielkość poboru. Nie trzeba także do niej wchodzić.

7. Uwagi końcowe
Wszelkie roboty przy budowie rurociągu wodociągowego należy wykonać  zgodnie
z zasadami określonymi w Prawie Budowlanym, wykonywać przy  ścisłym zachowaniu
warunków BHP oraz prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z normami i przepisami.

          _____________________________________________________________________18________________________________________________                    
                                              PROJEKTOWANIE  *  OPINIE  *   EKSPERTYZY  *   REALIZACJA  *  KOMPLEKSOWA  DOSTAWA  *  NADZORY  INWESTORSKIE  *  ROZRUCHY  OCZYSZCZALNI  I  STACJI   UZDATNIANIA  


