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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.1 Nazwa zadania nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wstawienie i wymiana wodomierzy na punktach czerpalnych we wsiach Bieżeń, Bór 
Zapilski Brzezinki, Czarna Wieś, Golce, Grodzisko, Hutka, 
Jezioro, Kalej, Kuleje, Nowa Szarlejka, Nowiny, Pierzchno, 
Piła  Druga, Piła Pierwsza, Puszczew, Szarlejka, Truskolasy, 
Węglowice, Wręczyca Wielka, Wręczyca Mała, Wydra, 
Zamłynie w gm.  Wręczyca Wielka 

Zamawiający: Gmina Wręczyca Wielka – Urząd Gminy
42-130 Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1
telefon: 034 317 02 45
fax. 0 34 317 02 15
NIP: 5742 – 10 – 62 – 830

1.1.2 Najważniejsze oznaczenia i skróty 
 

OST - ogólna specyfikacja techniczna
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna
PZJ - program zapewnienia jakości
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy

 Uwaga:

Niniejszą specyfikację techniczną należy traktować zarówno jako OST i SST.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlano - instalacyjnych                 

1.2.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wstawieniem i wymianą wodomierzy na 
punktach czerpalnych.
Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie robót wyszczególnionych w tabeli 
stanowiącej załącznik do niniejszego opracowania:

1.2.2. Zakres stosowania
 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem urządzeń, rurociągów, 
armatury wraz z robotami towarzyszącymi. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić stan przyłączy i instalacji wewwnętrznych.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Informacja ogólna o terenie budowy

Miejscem realizacji inwestycji są wsie: 

Bieżeń, Bor Zapilski Brzezinki, Czarna Wieś, Golce, Grodzisko, Hutka, Jezioro 
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Kalej, Kuleje Nowa Szarlejka, Nowiny, Pierzchno, Piła  Druga, Piła Pierwsza, 
Puszczew, Szarlejka, Truskolasy, Węglowice, Wręczyca Wielka, Wręczyca Mała,
Wydra, Zamłynie w gm.  Wręczyca Wielka.

Z uwagi na konieczność określenia ilości pobieranej wody przez mieszkańców ww. wsi 
w poszczególnych punktach czerpalnych będą zamontowane wodomierze oraz  w miarę 
konieczności podejścia dopływowe.
Przekazanie  budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym w dokumentach 
kontraktowych. 

1.4.2. Organizacja robót budowlanych

1.1.Wymiana  wodomierza  bez  konieczności  przeróbek  instalacji  (tj.  wodomierz 
w zabudowie poziomej z armaturą odcinającą) obejmująca:

a) zakręcenie zaworów odcinających przed i za wodomierzem,
b) spisanie stanu i numeru fabrycznego istniejącego wodomierza,
c) demontaż istniejącego wodomierza,
d) montaż nowego wodomierza łącznie z uszczelnieniem śrubunków (wymianą 

uszczelek),
e) sprawdzenie czy wszystkie punkty poboru wody są opomiarowane,
f) sporządzenie  dokumentacji,  w  tym  protokołu  wymiany  wodomierza  oraz 

fotografii miejsca montażu. Protokół wymiany powinien zawierać:
- adres nieruchomości,
- dane właściciela posesji,
- lokalizację miejsca montażu wodomierza,
- numer wodomierza zamontowanego i zdemontowanego,
- stan wodomierza zamontowanego i zdemontowanego,
- datę i godzinę montażu,
- rok/m-c legalizacji wodomierza,
- informacje  o  ewent.  zaworach  zwrotnych  i  antyskażeniowych 

zainstalowanych  na  wewnętrznej  instalacji  wodociągowej  w 
budynku,

- podpis odbiorcy - właściciela nieruchomości. 
g) uzyskanie  oświadczenia  Odbiorcy  usług  (właściciela/użytkownika 

nieruchomości) o braku zastrzeżeń do wykonywanych prac.

Nowe wodomierze muszą posiadać zabezpieczenie w postaci wskaźnika 
magnetycznego.

Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego.

1.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Należy również powiadomić mieszkańców wsi (korzystając z pomocy pracownika 
Urzędu Gminy i sołtysa) o planowanym wykonywaniu robót aby mogli dostatecznie 
wcześnie udostępnić miejsce do prowadzenia tych robót.

1.4.4. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający.

1.4.5. Warunki bezpieczeństwa pracy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze dla potrzeb budowy wykonawca zapewni we własnym zakresie.

1.4.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu

W pasie frontu robót zapewnić komunikację lokalną.

1.4.8. Ogrodzenia 

W obrębie terenu wykonywanych robót miejsca niebezpieczne powinny być 
odgrodzone i oznakowane w sposób sygnalizujący niebezpieczeństwo.

1.4.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni.

Jeżeli trasa przyłącza lub lokalizacja studzienki znajduje się obok chodnika lub jezdni w 
przypadku ich uszkodzenia należy odbudować chodniki, krawężniki i jezdnię.

1.5. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 

Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia zawiera:
-  45111200 -0  -  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne
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-  45231300 -8  -  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym 
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych 
w art.5 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie (art. 10 ww. ustawy), a także 
z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania transportu, warunków dostaw, 
składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inwestora.

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które 
nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie 
usunięte z placu budowy. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt i narzędzia 
powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny.

4. Wymagania dotyczące środków transportowych

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.
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Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, 
w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje 
Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

5.2. Projekt organizacji budowy

Wykonawca przygotuje harmonogram realizacji budowy z podaniem wykonania 
odcinków robót, umożliwiających przeprowadzenie prób szczelności i odbioru robót 
ulegających zakryciu, jak również umożliwiający etapowanie i rozliczenie 
poszczególnych etapów robót.

5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu budowy, przywrócenie terenu do 
stanu pierwotnego i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, oraz możliwość pobierania próbek 
i badań materiałów i robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową.

6.2. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek 
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką 
potrzebną pomoc w tych czynnościach.

6.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo 
budowlane.Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, 
przechowywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych 
organów.W skład dokumentacji budowy wchodzą:

1. Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

2. Atesty i certyfikaty 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

3. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 - 3 
następujące dokumenty:
a) protokoły przekazania terenu budowy,
b) protokoły odbioru robót,
c) protokoły z narad i ustaleń,
d) korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Książka obmiarów stanowi 
dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych.
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej i podawane w [m].
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w [m3] jako długość pomnożona przez średni przekrój powierzchnie 
w [m2], a sprzęt w [szt].
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.

8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności  od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają  następującym etapom 
odbioru:
a) odbiorowi częściowemu,
b) odbiorowi końcowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiającego.

8.3. Odbiór końcowy robót

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
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Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:
1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),
2. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
3. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST i ew. PZJ,
4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST i ew. PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub przeglądach gwarancyjnych 
oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót”.
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9. Rozliczenie robót

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności są ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone 
w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie ofertowym.

10. Przepisy związane

Przepisy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 
Nr 109/00, poz.1157, Nr 120/00, poz. 1268, z późniejszymi zmianami).

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97 
poz.844, Nr 91/02 poz.811)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 
47/03 poz.401)

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
2 kwietnia2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38/01 poz.455)

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120/03 poz. 1133)

7.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 
r.w sprawie aprobat i kredytów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U.Nr 107/98 poz.679,Nr 8/02 poz. 71)
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8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 
zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta ,oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U.Nr 5/00 poz.58)

9. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2000 roku w sprawie warunków 

jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w 
kąpieliskach oraz zasady sprawowania kontroli jakości wody przez organy 
inspekcji sanitarnej (DZ. U. Nr 82/00 poz. 937).

11. Dokumenty odniesienia

Roboty montażowe wykonać należy zgodnie z normami i wymaganiami technicznymi, 
w szczególności normą PN- 972B-10735  i „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru sieci wodociągowych (wg COBRTI INSTAL, zeszyt 3)”oraz wytycznymi 
zawartymi w katalogach i aprobatach technicznych producentów. Pozostałe wymagania 
zawarte są OST pkt 10. - Przepisy związane.

12. Normy

 PN-B-01700:1999  Wodocigi i kanalizacje. Urządzenia i sieci 
zewnętrzne. Oznaczenia graficzne.

 PN-B-010725  Wodociągi.Przewody zewnętrzne. Wymagania i 
badania.

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

 PN-74/C-89200   Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
 PN-76/C-89202   Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu do rur ciśnieniowych.
 PN-76/C-89204   Rury  z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu.Wymagania i badania.
 PN-EN 922:1998   Systemy przewodów z tworzyw sztucznych-Rury 

i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) - Metoda 
przygotowania próbek do oznaczania liczby lepkościowej i 
obliczania liczby K.

 PN-EN 1905:2002   Systemy przewodów z tworzyw sztucznych-
Rury i kształtki i materiał z niezmiękczonego polichlorku winylu 
(PVC-U) - Metoda obliczania zawartości PVC na podstawie 
całkowitej zawartości chloru.

 PN-ISO 8361-2:1994    Rury i kształtki z termoplastycznych 
tworzyw sztucznych - Chłonność wody - Warunki badania rur i 
kształtek  z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U).

 PN-EN 681-1:2002    Uszczelnienia z elementów – Wymagania 
materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 
odwadniających-Część I(Guma)

 PN-EN12842:2002 (U)    Kształtki z żeliwa sferoidalnego do 
systemów przewodowych z PVC-U lub PE - Wymagania i metody 
badań.
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 PN-89/M-74091     Armatura przemysłowa. Hydranty naziemne na 
ciśnienie nominalne 1MPa.

 PN-B-02863    Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.Sieć 
wodociągowa przeciwpożarowa.

 PN-80/H-74219   Rury stalowe bea szwuwalcowane na gorąco 
ogólnego zastosowania.

 PN-79/H-74244      Rury stalowe ze szwem przewodowe.
 PN-B-10736:1999     Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych- Warunki techniczne 
wykonania.
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