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Dział Robót: 
45000000-7: Roboty budowlane  

Grupa robót budowlanych:  
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

Klasy robót budowlanych:  
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i  
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, 

Kategorie robót budowlanych:  
45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  
linii energetycznych,  
45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.  
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1.     WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem przebudowy sieci wodociągowej  w ramach inwestycji określonej w ST-00 WO 
pkt 1.1.  p.n. 

 
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. ZAMENHOFA NA ODCINKU OD UL. SIKORSKIEGO 

DO UL. ARMII KRAJOWEJ W ŚWIDNICY 
 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z inwestycją określoną w ST-00 WO pkt 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych i odbioro-
wych związanych z przebudową istniejącej sieci wodociągowej. 

Ogólny zakres robót objętych ST: 

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
 sieć wodociągowa z rur PE100 RC Dn225mm; 
 sieć wodociągowa z rur PE100 RC Dn160mm; 
 sieć wodociągowa z rur PE100 RC Dn160mm ;  
 sieć wodociągowa z rur PE100 RC Dn110mm ; 
 sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 Dn160mm ; 
 sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 Dn125mm ; 
 sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 Dn110mm ; 
 sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 Dn90mm ; 
 przyłącze wodociągowe z rur PE100 SDR17 Dn110mm ; 
 przyłącza wodociągowe z rur PE100 Dn50mm ; 
 przyłącza wodociągowe z rur PE100 Dn32mm ;  
 rura ochronna PE RC Dn250mm; 
 rura ochronna PE RC  Dn280mm; 
 rura ochronna PE RC Dn355mm; 
 studnia pomiarowa Dn1500mm (bez przepływomierza); 
 hydrant nadziemny ; 
 kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego 

 Bloki oporowe i podporowe z betonu klasy C16/20 

 Próby szczelności, płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej,  

Wykonawca przewidzi w ofercie oprócz kosztów przedmiarowanych robót podstawowych i pomocni-
czych,  również koszty robót towarzyszących, w tym koszty zajęcia pasa drogowego, ewentualnej od-
budowy osnowy geodezyjnej, itp. – jak podano w ST-00 WO. 
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1.3. Niektóre określenia podstawowe 

Ogólne określenia podstawowe przedstawiono w ST-00 WO „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami występującymi w 
obowiązujących Polskich Normach i Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

 Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z niezbędnym uzbrojeniem przeznaczony do dostarczenia 
wody odbiorcom, 

 Wodociąg – Zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony 
do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

 kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 
 uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawi-

dłowe funkcjonowanie i eksploatację sieci wodociągowej 
 sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowa-

dzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkami, w gra-
nicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym 

 przyłącze wodociągowe – przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do instalacji wodo-
ciągowej 

 przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przyłą-
czy wodociągowych 

 armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 
- armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 
- armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne 
- armatura przeciwpożarowa – hydranty 
- armatura czerpalna – zdroje uliczne 

 Studzienka wodociągowa; komora wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym, prze-
znaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.) 

 Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 
elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący sto-
pienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 

 Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 
łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania 
temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 

 Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i ze-
wnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie ele-
mentu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni. 

 Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za 
pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 

 Uzbrojenie przewodu – urządzenia zainstalowane na przewodzie nie będące połączeniami, 
kształtkami, służące do regulacji, zabezpieczenia, pomiarów, czerpania, 

 Węzeł montażowy – miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów lub insta-
lowanie elementów uzbrojenia, 

 Blok oporowy – betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowym 
przemieszczaniem się, 

 Blok podporowy – betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiadaniem, 

 Próba szczelności – próba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana sieć spełnia wymagania 
szczelności na przecieki. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót określone zostały w specyfikacji ST-00 WO „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 

1.5. Informacje o terenie budowy 

Ogólne informacje o terenie inwestycji zawarte zostały w ST-00 WO „Wymagania ogólne” pkt 1.3.4. 

2. MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarte są w ST-00 WO „Wymagania ogólne” pkt 2  

Materiały stosowane do budowy sieci powinny mieć:  

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specy-
fikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub  

— deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpie-
czeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  

2.2 Rury i kształtki ciśnieniowe z tworzyw sztucznych  

 
Wszystkie elementy rurociągów przewodowych  wykonane muszą być z polietylenu PE100 SDR17 lub z 
rur dwuwarstwowych PE100 RC, o średnicach nominalnych ustalonych w dokumentacji projektowej .  

Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać dla wodociągu warunki określone w normach PN-EN 12201-
2 i PN-EN 12201-3.  
Załamania na trasie rurociągów realizowane będą za pomocą kształtek PE 100, długich, segmentowych, 
przystosowanych do przyjętej technologii wykonania połączeń. Przewiduje się zastosowanie rur o długo-
ści 12,0 m zgrzewanych doczołowo.  
Kształtki (kolana, łuki, tuleje kołnierzowe, mufy) powinny mieć parametry techniczne (średnice, kąty itp.) 
zgodne z projektem i być dostosowane do przyjętej technologii zgrzewania. Przewiduje się zgrzewanie 
elektrooporowe kształtek. 

Połączenia rur z istniejącymi wodociągami wykonać za pomocą kształtek wskazanych w DP na rysunkach 
punktów węzłowych. 

2.3.1. Wymagania dla rur PE100 RC 

Stosowane rury muszą być wykonane z polietylenu PE 100RC (RC – Crack Resistance), z zewnętrzną, 
gładką warstwą ochronną PE100RC odporną na powolny wzrost pęknięć (Notch Test, Full Notch Creep 
Test) i obciążenia punktowe (test PLT Dr Hessela). 

Średnice zewnętrzne rur powinny być zgodne z normą PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244 i umożliwiać 
bezpośrednie zgrzewanie doczołowe, za pomocą kształtek elektroporowych oraz segmentowych, bez 
zdejmowania warstwy ochronnej.  
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Wymagania wytrzymałościowe dla surowców do produkcji rur 
Właściwość Wymagania 

PAS 1075 
Wymagania 

AT-15-8216/2009 ITB 
Test FNCT (Full Notch Creep Test)  
ISO 16770 (parametry badania: 4 N/mm2, 80°C, 2% 
Arkopal N-100) 

czas > 8760 h 
 

czas > 8760 h 
 

Odporność na obciążenia punktowe  
Test PLT Dr Hessela (parametry badania: 4 N/mm2, 
80°C, 2% Arkopal N-100) 

czas > 8760 h 
 

czas > 8760 h 
 

Odporność na powolną propagację pęknięć (Notch 
Test) – tzw. próba z karbem 
PN-EN ISO 13479 (parametry: SDR 11, ciśnienie 9,2 
bara, temp. 80°C) 

czas > 8760 h 
 

czas > 8760 h 
 

 

Wymagania wytrzymałościowe dla rur  
Właściwość Wymagania 

PAS 1075 
Wymagania 

AT-15-8216/2009 ITB 
Odporność na powolną propaga-
cję pęknięć (Notch Test) 

brak uszkodzeń podczas badania PN-EN ISO 13479 (parametry: SDR 
11, ciśnienie 9,2 bara, temp. 80°C, 

czas > 4820 h) 

Wytrzymałość na ciśnienie we-
wnętrzne 

brak uszkodzeń jakiejkolwiek 
próbki podczas badania 

PN-EN 1167-1; -2, parametry ba-
dania wg PN-EN 12201-2 

Wydłużenie przy zerwaniu [%] ≥ 350 PN-EN ISO 6259-1, ISO 6259-3, 
parametry badania wg PN-EN 

12201-2 

 

2.2 Armatura i kształtki z żeliwa i stali  
 

Armatura musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 1074-1÷5 oraz PN-EN 12201-1, PN-EN 
14339. 

Stosować armaturę wykonaną z żeliwa sferoidalnego, o parametrach technicznych zgodnych z dokumen-
tacją projektową. 

-  hydranty nadziemne Dn 80 mm, PN16, 
-  zasuwy klinowe kołnierzowe, miękkouszczelniające, długie, PN10, z trzpieniem ze stali nierdzewnej, 

wyposażone w obudowę teleskopową i skrzynkę żeliwną uliczną do zasuw  

Kształtki żeliwne (trójniki kołnierzowe,  kołnierze do rur PE  zabezpieczone przed przesunięciem, łączniki 
regulacyjne kołnierzowe) wykonane muszą być z żeliwa sferoidalnego. 
Do połączeń kołnierzowych należy zastosować śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami wykonane ze 
stali odpornej na korozję.  Kształtki żeliwne powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez producenta 
i odpowiadać normie PN-EN 545:2000 „Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złą-
cza do rurociągów wodnych”. Parametry techniczne kształtek powinny być zgodne z projektem. 
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Stosowana w węzłach armatura i kształtki muszą spełniać m.in. następujące min. wymagania: 

 Hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem, zabezpieczone w przypadku złamania 
 Samoczynne, całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu 
 Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia 
 Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana 

od medium  
 Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym 

pierścieniem przed wykręceniem 
 Element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM 
 Materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję 
 Kolumna hydrantu z rury żeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwą cynku) 
 Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 

250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009 
 Odporny na środki dezynfekcyjne (sugerowany roztwór NaOCl)  
 Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie PN10, 

PN16  
 Nasady 2xB 75 wg DIN 14318 
 Klucz sterujący wg PN-89/M-74088 
 Ciśnienie robocze PN16 
 Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 6:2002 oraz PN-EN 14384:2009 TYP C 
 Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 

1074:2002  

 Armatura odcinająca: 
 Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15  
 Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia 
 Klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR, EPDM  
 Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego  
 Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia  
 Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek z tworzywa w płaszczy-

znach poziomej i pionowej  
 Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana 

od medium  
 Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności 

demontażu pokrywy  
 Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pier-

ścieniem przed wykręceniem 
 Uszczelka czyszcząca zabezpiecza korek górny uszczelnienia trzpienia przed penetracją 

zanieczyszczeń z zewnątrz  
 Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów 

wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009 
 Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 2:2002, PN-EN 1171:2007  
 Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie PN10, 

PN16 
 Długość zabudowy wg BS 5163-1: 2004,  
 Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002 
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 Kształtki żeliwne na rurociągu 
 połączenia żeliwo – PE  
 rura stalowa – PE  
 rura AC - PE 
 trójniki 
 króćce dwukołnierzowe 
 łuki kołnierzowe 

 
Wykonanie – żeliwo sferoidalne, zabezpieczone powłoką epoksydową wg normy PN-EN ISO 
12944-5:2009, wszelkie elementy stalowe wykonane ze stali odpornej na korozję, uszczelki ela-
stomerowe z dopuszczeniem do kontaktu z wodą pitną, połączenia kołnierzowe wg PN-EN 1092-
2:1999 

 włączenie przyłączy:  opaska do nawiercania do rur PE i PCW – żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18 
wg EN 1563 z przyłączem gwintowanym 

 Armatura przyłączy: kombinacyjne zasuwy do nawiercania ISO Dn 1” z trzpieniem teleskopowym 
i skrzynką uliczną 

Do połączeń stosować śruby i podkładki ze stali odpornej na korozję A2 st.80, nakrętki ze stali odpornej 
na korozję (AISI 316), A4 st.80 pokryte PTFE. 

2.4 Bloki oporowe i podporowe 

W budowie rurociągów z PE bloki oporowe i podporowe występują wyłącznie przy łączeniu rur PE z 
kształtkami z innych materiałów (stal, żeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty) Stosuje się tradycyjne 
bloki oporowe betonowe wykonywane na miejscu budowy z betonu  B-20(C16/20) lub prefabrykowane.  

Do odizolowania kształtek od betonowego bloku stosować materiał izolacyjny – folie PE gr. 0,2÷0,3mm. 

2.5 Pozostałe materiały  

 taśmy z tworzyw sztucznych z wkładką do znakowania rurociągów w wykopach 
 środki do dezynfekcji wodociągu - podchloryn sodu (NaClO) 
 środek do neutralizacji chloru w wodzie zużytej (po dezynfekcji) - tiosiarczan sodu (Na2S2O3) 
 tabliczki do oznaczenia armatury sieci wodociągowej 
 słupki stalowe do umieszczania tabliczek wodociągowych 
 

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Składowanie materiałów i wyrobów na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w miejscach wyzna-
czonych, utwardzonych i odwodnionych. Miejsca składowania powinny być wyrównane do poziomu. 
Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru w celu 
przeprowadzenia inspekcji. Dłużej składowane materiały, prefabrykaty i urządzenia wymagają, przed 
wbudowaniem,  akceptacji Inspektora Nadzoru.  

Polietylen (PE) jest odporny na działanie kwasów i zasad, natomiast ulega zniszczeniu pod wpływem 
promieniowania UV. Można go stosować w temperaturze od -20°C do +60°C. 

Przewody  oraz kształtki można składować na przestrzeni otwartej w pozycji leżącej  spełniając wymaga-
nia odnośnie pozycji i czasu ich składowania. Przy dłuższym składowaniu rur należy chronić je przed dłu-
gotrwałym działaniem światła słonecznego poprzez przykrycie np. plandekami brezentowymi lub wyko-
nać zadaszenie. 
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Rury i kształtki żeliwne powinny być składowane na płaskim i równym podłożu, z zabezpieczeniem przed 
przedostaniem się zanieczyszczeń i zbieraniem się wody. Składowanie powinno odbywać się w miejscu 
suchym i nienasłonecznionym,  z dala od substancji korodujących. Rury należy składować na przestrzeni 
otwartej, układając je w pozycji leżącej, jedno lub wielowarstwowo na przemian kielichami.  

Uszczelki należy składować w pomieszczeniach zadaszonych i  zabezpieczyć przed działaniem bezpośred-
nim promieni słonecznych. 

3 SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania określone zostały w ST-00 WO „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Zalecenia dotyczące sprzętu  

Zalecane jest, aby Wykonawca  wykazał się posiadanym lub wynajmowanym sprzętem niezbędnym przy 
montażu rurociągów: np. prościarki do rur PE,  agregat prądotwórczy,  środki transportowe kołowe, piła 
wyrzynarkowa,  zestaw wiertniczy elektryczny - wiertnica diamentowa, żuraw samochodowy lub koparka 
z odpowiednimi zawiesiami, a także zgrzewarki doczołowe i elektrooporowe do rur PE. 

W przypadku połączeń zgrzewanych do zgrzewania elektrooporowego Wykonawca powinien stosować 
zgrzewarki automatyczne wyposażone w skaner kodu, drukarkę i wyjście do komputera. Zgrzewarki mu-
szą mieć aktualną kalibrację do wykonywania zgrzewów dla danego rodzaju rur. Zgrzewarki automatycz-
ne zgodnie z programem zapisanym w pamięci, sterują procesem zgrzewania, proces ten rejestrują i 
umożliwiają wydruk.  

4 TRANSPORT  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w ST-00 WO „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Ponadto  przewóz materiałów powinien spełniać poniżej wymienione wymagania: 

Rury, kształtki: 

 dopuszczalny przewóz  w oryginalnych pakietach, zwojach lub luzem, 
 zabezpieczyć przed przemieszczaniem w czasie transportu, 
 przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 do +300C, 
 przewożone elementy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie transportu, 
 luźno układane elementy zabezpieczyć przed zarysowaniem przez podłożenie np. tektury falistej, 
 w trakcie przewozu przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogo-

wym, 
 niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu, zrzucanie lub przetaczanie rur po pochylni sa-

mochodu, 
 rury transportowane w oryginalnych pakietach lub zwojach zaleca się rozładowywać przy pomo-

cy wózków widłowych. 

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót określone zostały w ST-00 WO „Wymagania ogólne” pkt 
5. 
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Zasady wykonania i zagęszczania podsypek, obsypek i zasypek przewodów oraz studni  zawarte są w ST-
01 RZ. 

Sieć wodociągową wykonać w technologii wykopu otwartego, w technologii bezwykopowej metodą 
przewiertu sterowanego oraz w technologii bezwykopowej metodą „crackingu” na odcinkach zgodnie z 
dokumentacją projektową. Materiały użyte do budowy sieci to rury PE100 SDR17 (PN10) oraz rury 
PE100RC PN10. Sposób łączenia za pomocą zgrzewania doczołowego lub za pomocą muf elektrooporo-
wych. Kierunki spadków rurociągów wymagają bezwzględnego przestrzegania.  

Na sieci wodociągowej wykonać komorę, w której docelowo zamontowany zostanie przepływomierz, 
montaż przepływomierza wewnątrz komory nie jest objęty niniejszym zadaniem.  
Na trasie rurociągu wykonać węzeł z armaturą pozwalającą na odcięcie poszczególnych odcinków, pra-
widłowe odpowietrzenie i płukanie przewodów. 

Punkty węzłowe na sieci wodociągowej wykonać za pomocą kształtek żeliwnych kołnierzowych. Przy 
robotach montażowych, do połączeń śrubowych należy używać wyłącznie kluczy dynamometrycznych. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do montażu rurociągów należy: 

 dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągów, 
 wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
 obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpie-

nia wysokiego poziomu wód), 
 przygotować podłoże pod rurociągi zgodnie z dokumentacją. 

 

Oś przewodu musi być wyznacza przez  geodetę z uprawnieniami. Należy ją  wyznaczyć w sposób trwały i 
widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a 
na odcinkach prostych co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. 
Kołki świadki wbić po dwóch stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas 
prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w 
postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt sypki, 
naturalnej wilgotności. Podłoże pod rurociąg wyprofilować pod kątem opasania ± 90o. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na oczyszczenie strefy posadowienia rur z kamieni i okruchów skalnych, mogących 
wywierać punktowy nacisk na rurę.  

 

Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wy-
nosić 0.15 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/–3 cm. Zdjęcie tej warstwy po-
winny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

W gruntach nienadajacych się do posadowienia przewodów na nienaruszonym gruncie rodzimym wyko-
nać podsypke piaskową gr. zgodnej z projektem. 

Podsypkę, obsypkę rur oraz zasypkę wykonać zgodnie z ST RZ-01. Grubość obsypki wykonać zgodnie z 
zaleceniami producenta zastosowanych rur. 
Przy wykonywaniu modernizacji sieci  wodociągowej, w trakcie prowadzenia prac należy zapewnić cią-
głość dostawy wody dla okolicznych mieszkańców - przekładki należy tak organizować i wykonywać, aby 
okresy zmniejszenia ciśnienia wody lub braku jej dostaw były ograniczone do minimum, tj. nie trwały 
wiele godzin dziennie, dostawy były przywracane na czas przerw w robotach (noce, dni wolne) i nie po-
wtarzały się przez wiele dni w tych samych ulicach. Szczegóły należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru 
przy udziale Inwestora. 
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Odprowadzanie wód z prób, w tym płukania i dezynfekcji – tak jak odprowadzenie wód z odwodnień, 
przeprowadzić wg wytycznych ujętych w ST RZ-01 „Roboty z zakresie przygotowania terenu pod budo-
wę. Roboty ziemne i odwodnienia”, z uwzględnieniem składu chemicznego i oddziaływań wód z dezyn-
fekcji. Przeprowadzić dezaktywację związków chloru przed odprowadzeniem tych wód. 
 

5.3 Wykonywanie połączeń przewodów z PE 

 

Wszystkie połączenia rur i kształtek wykonać metodą zgrzewania doczołowego lub  ewentualnie elektro-
oporowego, które  to metody zapewniają  absolutną szczelność, jednorodność materiałową rury i połą-
czenia, bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną oraz łatwość wykonania.  

Połączenie zgrzewane elementów polietylenowych musi odbywać się przy zachowaniu określonych pa-
rametrów zawartych w tabelach zgrzewania (stanowią one wyposażenie zgrzewarki):  

 czasów poszczególnych operacji (używać stopera z dokładnością do 1 sekundy), 

 temperatury płyty grzewczej (okresowo sprawdzać przyrządem pomiarowym lub w ramach 
kalibracji zgrzewarki), 

 ciśnienia docisku i ciśnienia posuwu (okresowo poddawać zgrzewarkę kalibracji). 

Połączenia  przeprowadzić  ściśle wg instrukcji zgrzewarki oraz wytycznych producenta rur. Do łączenia 
poszczególnych zakresów średnic stosuje się różne typy zgrzewarek. Zgrzewać może tylko osoba posia-
dająca odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia.  

Przed przystąpieniem do zgrzewania należy wykonać prace przygotowawcze (wg instrukcji obsługi 
zgrzewarki): 
- przygotować stanowisko pracy, ustawić zgrzewarkę, zabezpieczyć 
- wykalibrować zgrzewarkę i wyposażenie pomiarowe 
- przygotować karty kontrolne parametrów technicznych występujących podczas zgrzewania 
- przygotować specjalne oznakowanie (jeśli jest wymagane w umowie) 

Metoda zgrzewania doczołowego ogólnie polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni łączonych 
elementów za pomocą płyty grzejnej, a następnie po odsunięciu ich od płyty, na dociśnięciu do siebie z 
odpowiednią siłą docisku i pozostawieniu do ochłodzenia. Prawidłowo wykonane połączenie pozwala 
zachować właściwą dla rury wytrzymałość połączeń równą wytrzymałości rury. 

Połączenia indywidualnych rurociągów wykonać za pomocą zgrzewania elektrooporowego (elektrodyfu-
zyjnego). W tej metodzie nie nagrzewa się powierzchni łączonych gorącym narzędziem.  Do zgrzewania 
elektrooporowego wykorzystuje się kształtki PE z wbudowanym elementem grzejnym w postaci spiralnie 
zwiniętego drutu oporowego zatopionego w wewnętrznej powierzchni kształtki. Podczas przepływu prą-
du elektrycznego przez drut , wydzielające się ciepło topi polietylen na wewnętrznej powierzchni kształt-
ki i zewnętrznych powierzchniach łączonych elementów. Pełną wytrzymałość połączenie uzyskuje po 
ostygnięciu.  Zgrzewanie  przeprowadzić zgodnie  z  instrukcją  obsługi zgrzewarki. Osoba wykonująca 
zgrzewanie winna mieć aktualne uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac.  

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan zgrzewarki, generatora, narzędzi oraz łączonych rur i 
kształtek, a także przygotować samo miejsce w którym będzie prowadzone zgrzewanie. Jeżeli wymagają 
tego warunki pogodowe - należy rozstawić namiot ochronny lub osłony. Właściwie działający sprzęt, 
sprawne narzędzia, wolne od wad rury i kształtki oraz właściwie przygotowane miejsce zgrzewania są 
oczywistym warunkiem wstępnym dla wykonania połączenia wysokiej jakości. Decydującym czynnikiem 
wpływającym na jakość wykonanego połączenia jest dokładność przygotowania i oczyszczenia końcówek 
zgrzewanych elementów. 
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Zarówno do zgrzewania doczołowego jak i elektrooporowego stosować zgrzewarki automatyczne. 
Zgrzewarki muszą mieć aktualną kalibrację do wykonywania zgrzewów dla danego rodzaju rur. Wprowa-
dzanie parametrów kształtek powinno odbywać się poprzez pióro świetlne z kodu kreskowego kształtki. 

Do połączenia rur PE z innymi rodzajami rur stosuje się połączenie kołnierzowe za pomocą  specjalnych 
kołnierze do rur PE zabezpieczonych przed przesunięciem. 

5.4 Układanie rurociągów, montaż kształtek  

 
Przewody należy układać zgodnie z wymogami norm PN-EN 805.   

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z DP. 

Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdują-
cych się poza wykopem oraz reperów pomocniczych.  

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny. Ponadto rury należy starannie 
oczyścić. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. Opuszczenie i układa-
nie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. 

Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub 
dźwigów bądź koparek z odpowiednim zawiesiem. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. 

Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone 
i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie.  

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼ jego 
obwodu  (kąt podparcia powinien wynosić 90°). W trakcie układania rur należy wykop utrzymać w stanie 
suchym i zabezpieczyć go przed napływem wód powierzchniowych. Połączenia rur wykonać w sposób 
zapewniający ich całkowitą szczelność.   

Odchylenie osi ułożonego przewodu wodociągowego od ustalonego kierunku osi przewodu nie może 
przekraczać 10cm. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu wodociągowego od przewidzianych w Projekcie nie powinny  
przekroczyć +/- 2cm 

Rur z tworzyw sztucznych nie wolno układać bezpośrednio na ławach betonowych ani zalewać betonem. 
Nie wolno też podkładać pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego 
spadku. 
 
Do połączeń kołnierzowych należy zastosować śruby stalowe (z nakrętkami i podkładkami) wykonane ze 
stali nierdzewnej.  

Po ułożeniu rur a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację sieci i  próby szczelności. 

Kształtki żeliwne i armatura powinny odpowiadać normie PN-EN 598:2000 „Rury, kształtki i wyposażenie 
z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenie do odprowadzania ścieków”. 
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5.5 Uzbrojenie sieci wodociągowej 
 

Uzbrojenie sieci wodociągowej montuje się bezpośrednio w gruncie. Stosować armaturę kołnierzową z 
żeliwa sferoidalnego określoną w dokumentacji projektowej. 

Uszczelnienia elastomerowe powinny być zgodne  z PN-EN 681-1 lub 681-2. 

Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. Oględziny – powierzchnie 
wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych 
wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań wymienionej normy. 

Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub innym elementem 
nie nastąpiło przemieszczenie  uszczelnień. 

W czasie wykonywania robót montażowych sieci wodociągowych należy ściśle przestrzegać instrukcji i 
zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy.  

Przy robotach montażowych, do połączeń śrubowych należy używać wyłącznie kluczy dynamometrycz-
nych. 

Wodociąg w punktach węzłowych oraz odejściach do hydrantów, wyposażyć w armaturę i kształtki, 
zgodnie z projektem. Przy połączeniach rur PE z  kształtkami i armaturą żeliwną stosować połączenia 
kołnierzowe – kołnierze do rur PE zabezpieczone przed przesunięciem. 

Do połączeń kołnierzowych kształtek żeliwnych i armatury należy zastosować śruby stalowe z nakrętkami 
i podkładkami wykonane ze stali odpornej na korozję.  

Skrzynki uliczne zasuw w drogach gruntowych zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez montaż pier-
ścieni / stożków betonowych Dn 550/365mm. 

Kształtki żeliwne i armaturę montowane w wykopie wzmocnić betonowymi blokami oporowymi / pod-
porowymi. Bloki wykonać jako jednorodne bryły betonowe (beton B-20) o kształtach dostosowanych do 
poszczególnych elementów. Pomiędzy blokami a kształtkami i armaturą umieścić folię PE 0,2 - 0,3 mm 
jako osłonę i warstwę izolacyjną. Bloki oporowe muszą być oparte w wykopie o grunt nienaruszony. 

Możliwe jest zastosowanie również gotowych bloków oporowych prefabrykowanych.  

Wykonując bloki oporowe należy pamiętać o pozostawieniu wolnej przestrzeni między wykonanym złą-
czem a początkiem bloku oporowego, w celu umożliwienia wykonania ewentualnej naprawy lub uszczel-
nienia złącza.  

Wykonując roboty betonowe należy spełnić następujące warunki: 
 masa betonowa nie może być układana z wysokości  większej niż 1,0 m 
 beton powinien być zagęszczany wibratorami mechanicznymi o różnej amplitudzie drgań 
 deskowanie powinno być szczelne, gładkie 
 powinna być zapewniona właściwa pielęgnacja betonu w okresie dojrzewania polegająca na po-

lewaniu powierzchni wodą oraz zabezpieczeniu przed silną operacją słoneczną. 

Rozmontowanie deskowania konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzyma-
łości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warun-
ków dojrzewania betonu w konstrukcji. Przy usuwaniu deskowań konstrukcji konieczna jest obecność 
przedstawiciela kontroli technicznej. 
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5.6 Załamania na trasie rurociągu 

 
Załamania w planie rurociągu od kąta 11 0  wzwyż wykonać należy za pomocą odpowiednich kształtek 
zgrzewanych elektrooporowo opisanych w projekcie (łuki segmentowe). Dopuszczalne jest również za-
gięcie rur przy zachowaniu promienia gięcia min. R=25D . W przypadku wykonywania robót w warunkach 
niskich temperatur otoczenia promień gięcia musi być odpowiednio większy i wynosić min. R≥35 x Dn.  

5.7 Oznakowanie sieci wodociągowej 

 
Oznakowanie sieci wodociągowej wykonać po wykonaniu obsypki poprzez ułożenie nad rurociągiem na 
całej długości, na wysokości około 0,4m nad górną tworzącą rury taśmy ostrzegawczej - lokalizacyjnej z 
wkładką metalową magnetyczną łączoną na zaciski, z tworzywa sztucznego.  
Armaturę zabudowaną na sieci wodociągowej należy trwale oznakować w terenie tabliczkami. 
Tabliczki należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-B-09700.  
 

5.8 Pozyskanie oraz odprowadzenie wody 

Wykonawca uzgodni z Eksploatatorem zasady poboru wody niezbędnej do prowadzonych Robót tj. płu-
kania, próby, dezynfekcji sieci.  
Odprowadzenie wody do odbiorników może odbywać się wyłącznie za zgodą ich właścicieli i na warun-
kach uzgodnionych z nimi.  

5.9 Zapewnienie dostawy wody 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałej dostawy wody w trakcie przebudowy istniejących 
wodociągów i przyłączy. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej  ST WO-00 Wymagania Ogólne, pkt 6. 
Kontrole robót montażowych prowadzić zgodnie z PN-EN 805. 
Należy sprawdzić  rodzaj użytych rur, kształtek i armatury, warunki składowania, ułożenie przewodu i 
uzbrojenia, zabezpieczenie przewodu przed korozją, szczelność przewodu, wyniki płukania i dezynfekcji 
przewodów.  
Wyniki badań bakteriologicznych wody w przewodach powinny spełniać wymagania Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2007 r. — w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (DzURP nr 61, poz. 417). 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty, gwarancje producenta dla stoso-
wanych Materiałów, w celu sprawdzenia czy spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
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6.2 Kontrola ułożenia przewodu 
 
Kontrola jakości wykonanego wodociągu powinna obejmować 
- badanie gruntu i stopień zagęszczenia gruntu w zasypanym wykopie  
- zbadanie zgodności usytuowania i długości przewodów z dokumentacją 
- zbadaniu połączeń zgrzewanych 
- zbadaniu usytuowania bloków oporowych  
- zbadaniu szczelności przewodu zgodnie z normą PN-EN 805 

6.3 Kontrola połączeń zgrzewanych 

 
Podczas zgrzewania doczołowego, parametry techniczne procesu zgrzewania muszą być zapisywane w 
karcie kontrolnej zgrzewania doczołowego rurociągu PE-HD. Po zakończeniu procesu zgrzewania, para-
metry te powinny być porównane z wartościami ustalonymi przez wymagania techniczne. Wszystkie 
zgrzeiny (spoiny) muszą być ponumerowane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, Kierownika bu-
dowy i spawacza. W razie braku akceptacji połączenia, należy je usunąć i wykonać nowe. 
Ocenę połączeń zgrzewanych należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria:  

– zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane,  
– powierzchnia zgrubienia powinna być gładka,  
– rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych powierzchni łączo-

nych elementów,  
– przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury,  
– całkowita szerokości wypływek powinna być większa od zera i nie powinna przekraczać wartości 

określonych przez producenta rur i kształtek.  
Ocenę jakości połączenia zgrzewanego wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych z dokładnością 0,5 
mm.  
 
Kontrola jakości połączeń elektrooporowych polega na stwierdzeniu: 
-   właściwej pozycji wskaźników optycznych zgrzewania, 
- wyraźnych śladów usunięcia utlenionej warstwy materiału rur na całych ich obwodach, 
- brak widocznych śladów wycieków stopionego polietylenu na końcach elektrokształtki 
-  widocznego defektu niewspółosiowości łączonych elementów 

6.4 Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej 

 

Próby szczelności wykonać wg wymogów normy PN-EN 805 „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczą-
ce systemów zewnętrznych i ich części składowych”.                  
Podstawowe zasady realizacji próby szczelności: 

 próbę szczelności wykonywać pomiędzy punktami węzłowymi. 

 Rurociągi napełniać powoli począwszy od najniższego punktu, tak aby umożliwić odpowietrzenie 
odcinka. 

 Czas trwania faz wstępnej i głównej zgodnie z zapisami w normie. 

Uzbrojenia odcinka na czas prób pokazano w cz. rysunkowej. Uzbrojeń tych nie należy demontować po 
próbach, a jedynie zamknąć korkami i zaślepkami. 
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Po pozytywnym wyniku próby szczelności należy poddać oględzinom punkty węzłowe. Zasypanie wyko-
pów przeprowadzić można dopiero po wykonaniu ww. czynności i geodezyjnych pomiarach inwentary-
zacyjnych. 

Przed przystąpieniem do dezynfekcji przewody powinny zostać przepłukane wodą wodociągową przy 
zachowaniu prędkości przepływu Vmin = 1 m/s w ilości co najmniej 5 – cio krotnej objętości płukanego 
odcinka. 

Dezynfekcję na sieci wodociągowej wykonać zgodnie z wymogami normy PN-EN 805 „Zaopatrzenie w 
wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”. Dezynfekcję poszczegól-
nych odcinków wykonać przy użyciu podchlorynu sodu (NaCIO) dawką od 20 do 30gCl/m3. Wodę chlo-
rową pozostawić w przewodach na okres 24h. Dopuszcza się zastosowanie innych środków chemicznych 
do dezynfekcji, dopuszczonych normą oraz za zgoda Inwestora. Zrzut wody po chlorowaniu, do istnieją-
cych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej ew. ogólnospławnej po wcześniejszym rozcieńczeniu woda w 
celu ograniczenia stężenia chloru do 4gCl/m3 (względnie neutralizacja tiosiarczanem sodu). Po wykona-
niu dezynfekcji przewody ponownie przepłukać.  

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót określone zostały w ST-00 WO „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostkami obmiaru są jednostki jak w Przedmiarze Robót. 

7.2 Zasady określania ilości robót  

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami węzłowymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej, bez potrącania długości zamontowanych kształtek. Kształtki na rurociągu obliczane będą wg 
faktycznie zamontowanych sztuk. 

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 

Robotami tymczasowymi przy montażu rurociągów są roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich piono-
wych ścian, wykonanie podłoża pod przewody oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru 
tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich katalogach.  
Jednostkami obmiaru są:  
— wykopy , obsypka i zasypka — m3,  
— umocnienie ścian wykopów — m2,  
— wykonanie podłoża — m3 (lub m2 i grubość warstwy w cm) 
— humus — m3 (lub m2 i grubość warstwy w cm) 

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 

Obmiaru robót podstawowych przy montażu rurociągów  dokonuje się z uwzględnieniem podziału na:  
— rodzaj rur i ich średnic,  
Jednostką obmiaru długości rurociągu jest [m]. 
Jednostką obmiaru armatury jest [kpl]. 
Jednostką obmiaru kształtek żeliwnych są [szt.] 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem (przejęciem) odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i  jed-
noznaczny. 
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8 ODBIÓR ROBÓT  
 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST WO- 00 Wymagania Ogólne, pkt 8.  

Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności: 
- zgodność wykonania z ST i Dokumentacją Projektową, 
- Materiał rurociągu (klasa, sztywności rur), 
- dno wykopu (na zgodność cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjętym w projekcie), 
- posadowienie rurociągu (wykonanie podłoża pod rurę wraz z zagęszczeniem), 
- połączenia przewodów, 
- dla połączeń zgrzewanych rur PE każdy zgrzew musi być rejestrowany w karcie kontrolnej 

zgrzewu i podlega akceptacji Inżyniera, 
- szczelność przewodów (próby na eksfiltrację i infiltrację rurociągu) 
- obsypka rurociągu (materiał , wskaźnik zagęszczenia), zgodnie z ST-02 
- zasypka wykopów (materiał, wskaźnik zagęszczenia ), zgodnie z ST-02 
- pozytywny wynik inspekcji kanałów telekamerą 
- kompletności wyposażenia komory pomiarowej 

  
Odbiory Robót na rurociągach tłocznych oraz sieci wodociągowej (przekładki) należy przeprowadzić w 
oparciu o następujące normy: 
 PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania oraz instrukcje i zalece-

nia producenta rur dotyczące prób i odbiorów. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO-00 Wymagania ogólne pkt 9.  
Cena wykonania robót  powinna obejmować roboty podstawowe, tymczasowe i towarzyszące. Roboty 
tymczasowe i towarzyszące rozliczać wg zasad opisanych w Kontrakcie. 

 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres Robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 
 
Cena jednostkowa robót montażowych obejmuje: 
  

 prace towarzyszące i roboty tymczasowe opisane w pkt.1.3.2. ST WO-00, 
 zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
 koszty badań i analiz,  
 koszty związane z rozruchem i wdrożeniem zmodernizowanego systemu, 
 koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostawy wody 
 

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót 
objętych niniejszą ST, przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

Ogólne przepisy i akty prawne dotyczące robót budowlanych zawarte są w ST WO-00  Wymagania Ogólne, 
pkt 10. 

Niewyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wyko-
nawcy od ich stosowania. 

 


