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1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania sieci wodociągowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru

robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania:   budowy  sieci wodociągowej po działkach nr

305/3, 306/3, 311, 314/36, 314/34, 313/3, 313/12 w ul. Szkolnej, obręb 0011 Kalej, 42-130 Wręczyca

Wielka

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wykonawstwa robót, kontroli

oraz odbioru w tym prowadzenia robót przy wykonaniu budowy sieci wodociągowej.

Obejmują one:

Wodociąg

a) Wykonanie  głównego  przewodu  wodociągowego  z  rur   PE-RC  SDR  11  PN16

Ø125/11,4mm

b) Zabudowa hydrantów podziemnych DN80 mm

c) Zabudowa zasuw odcinających DN100 i zasuw podziałowych DN100 

d) Montaż bloków oporowych i podporowych

 

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Kierownik  budowy –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia.

1.4.2. Projektant –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji

Projektowej

1.4.3.  Inspektor  Nadzoru  -  osoba  powołana  przez  zamawiającego  do  działania  jako  Inspektor

Nadzoru  upoważniony  jest  wydawać  kierownikowi  budowy  lub  kierownikowi  robót  polecenia,

potwierdzone wpisem do dziennika budowy,  dotyczące:  usunięcia  nieprawidłowości  lub zagrożeń,

wykonania  prób  lub  badań,  także  wymagających  odkrycia  robót  lub  elementów  zakrytych,  oraz

przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do
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stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych.

1.4.5.  Aprobata  techniczna  -  dokument  potwierdzający  pozytywna  ocenę  techniczną  wyrobu

stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania.  Aprobata  techniczna  powinna  zawierać  w

szczególności:

1) podstawę prawną,

2) identyfikacje techniczna i nazwę handlowa wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy,

3)  przeznaczenie,  zakres  i  warunki  stosowania  wyrobu  oraz,  w  miarę  potrzeb,  warunki  jego

użytkowania i konserwacji,

4)  właściwości  użytkowe  i  własności  techniczne  wyrobu,  istotne  związane  z  wymaganiami

podstawowymi, ich poziom oraz metody badań,

5) klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa,

7)wytyczne  dotyczące  technologii  wytwarzania,  pakowania,  transportu  i  składowania  oraz

szczegółowy sposób znakowania wyrobu,

8) datę wydania i termin ważności aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie

w zakresie określonym w pkt 3, 

10) wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności, 

11) wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportów z

badań wyrobu,

12)  pouczenie,  że  aprobata  techniczna  nie  jest  dokumentem dopuszczającym  wyrób  do  obrotu  i

stosowania w budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w budownictwie

obronnym,  publikowane  są  w  ramach  własnych  wydawnictw  jednostek  aprobujących.

Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie  z  odrębnymi przepisami dokonano oceny

zgodności  ze  zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich  Norm, z

europejska aprobata techniczna lub krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego

Unii Europejskiej uznaną przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

1.4.6. Wodociąg

Zespół  współpracujących  ze  sobą  obiektów  i  urządzeń  inżynierskich,  przeznaczonych  do
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zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę.

1.4.7. Sieć wodociągowa zewnętrzna

Układ przewodów wodociągowych  znajdujących się  poza budynkami odbiorców, zaopatrujące w

wodę ludność lub zakłady produkcyjne.

1.4.8. Przewód wodociągowy

Rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.9. Rura ochronna

Rura  o  średnicy  większej  od  przewodu  wodociągowego  służąca  do  przenoszenia  obciążeń

zewnętrznych i do odprowadzania na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową ( pas drogowy)

i ewentualnych przecieków wody.

1.4.10. Średnica nominalna (DN lub dn)

Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej

wyrażonej w milimetrach.

1.4.11. Odbiór techniczny 

Zespół czynności polegających na sprawdzeniu, czy roboty zostały wykonane zgodnie z projektem i

obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, w celu stwierdzenia  przydatności do

użytkowania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z ST.

2. Dobrane materiały, urządzenia i armatura firm wymienionych w kosztorysie mogą być

zastąpione innymi równorzędnymi o parametrach zgodnych z przyjętymi w projekcie.

3. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem zmianę prowadzenia przewodów ustalać

na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji.

4. Sieci wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur.

5. Montaż urządzeń prowadzić według wytycznych dostawców.

8. Strefy prowadzenia Robót odgrodzić w sposób trwały.  Obszar robót oznakować i  zabezpieczyć

zgodnie z wymogami przepisów BHP
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2. MATERIAŁY

UWAGA!

WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE

W SPECYFIKACJI SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA

I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH

W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ.

DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA (W OPARCIU O PRODUKTY INNYCH

PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:

· SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH;

· PRZEDSTAWIENIA ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE (DANE TECHNICZNE,

  ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA);

· UZYSKANIA AKCEPTACJI INWESTORA.

2.1. Wymagania ogólne stosowania materiałów

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  budowlane,  które  zostały

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami

dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący,

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu

do wyrobów podlegających tej certyfikacji;

2) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności

lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ

na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów

nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa;

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia;

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami

podstawowymi;
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5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane

według indywidualnej  dokumentacji  technicznej  sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim

uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał oświadczenie wskazujące,że

zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest

wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać

oświadczenia oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów.

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów.

2.2.1. Wodociąg 

Rury  -   rur  ciśnieniowe    PE-RC  SDR  11  PN16  Ø125/11,4mm,  łączone  za  pomocą  zgrzewania

elektrooporowego. 

Hydranty  podziemne  -  hydranty  podziemne  Hp   DN  80  z  żeliwa  sferoidalnego  odpowiadające

wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04.

Kształtki do sieci wodociągowej – trójniki, kolana kierunkowe, łuki kierunkowe z  PE  wg  normy PN-EN

1452-1- 5 : 2000, żeliwa wg normy PN EN 545 ; 2000  średnicy 100 mm.

Zasuwy -  żeliwne  - klinowa owalne kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim, obudową wg PN-83/M-

74024 i skrzynka uliczną żeliwną z napisem WODA.

Bloki  oporowe  i  podporowe  -   prefabrykowane  z  betonu  zwykłego  klasy  B25  odpowiadające

wymaganiom  normy  BN-81/9192-04  i  BN-81/9192-05  do  posadowienia  armatury  i  hydrantów  w

gruncie.

2.3. Składowanie materiałów

Składowanie  materiałów  powinno  odbywać  się  w  warunkach  zapobiegających  zniszczeniu,

uszkodzeniu  lub  pogorszeniu  ich  własności  technicznych.  Należy  bezwzględnie  stosować  się  do

instrukcji składowania opracowanej przez producenta. Transport i składowanie rur i kształtek muszą

być  przeprowadzane przy  ciągłej  obserwacji  właściwości  materiałów  i  zewnętrznych  warunków

panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom.

Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je

                                                                                                                                                              7



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Skrzynki

Skrzynki  mogą  być  przechowywane  na  wolnym powietrzu  z  dala  od  substancji  działających

korodujące. Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione.

Bloki oporowe i podporowe

Składowisko  prefabrykatów  bloków  oporowych  należy  lokalizować  jak  najbliżej  miejsca

wybudowania. Bloki oporowe należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można

składować w pozycji leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

3. TRANSPORT

3.1 Wymagania ogólne

Środki transportu na placu robót jak i poza nim muszą zapewnić należytą ochronę wszelkich urządzeń,

sprzętów i eksponatów znajdujących się w muzeum i poza nim. Na okres budowy Wykonawca, we

własnym zakresie  opracuje  technologię  transportu  materiałów w czynnym obiekcie   oraz  projekt

organizacji transportu w obrębie placu budowy i uzgodni go z zamawiającym i właściwymi organami.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania warunków prawidłowego

transportu  w  obrębie  placu  budowy  oraz  poza  nim  obciążają  Wykonawcę.  Wykonawca  jest

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie wpłyną niekorzystnie na

jakość wykonywanych robót i dostarczonych materiałów.

Na  środkach  transportu  przewożone  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

Odpady  należy  przewozić  zabezpieczone  tak,  aby  nie  wypadały  w  trakcie  transportu  i  nie

zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich sieci od producenta na plac budowy lub z hurtowni i

magazynów  na  plac  budowy.  Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu

rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem,

spadaniem lub przesuwaniem. Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków

ostrożności zapobiegających uszkodzeniu materiałów.

3.2. Transport materiałów

Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i składowanie

materiałów (m.in. rur i kształtek) muszą  być  przeprowadzane tak, aby wyroby nie były poddawane
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żadnym  szkodom.  Materiały  mogą  być  przewożone  środkami  transportu  odpowiednio

przystosowanymi do przewozu elementów. Nie wolno rur zrzucać  lub wlec. Przewożone  środkami

transportu  elementy  powinny być  zabezpieczone  przed  ich  uszkodzeniem,  przemieszczaniem i  w

opakowaniach  zgodnych  z  wymaganiami  producenta.  Pierwszą  warstwę  rur  kielichowych  należy

układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów

należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport  kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji  wbudowania lub prostopadle do

pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca

dokona ich  usztywnienia  przez  zastosowanie  przekładek,  rozporów i  klinów z drewna,  gumy lub

innych  odpowiednich  materiałów.  Podnoszenie  i  opuszczanie  kręgów o  średnicach  1,2  m należy

wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie

prefabrykatu.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  Dokumentacją

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2. Szczegółowe zasady wykonywania Robót

Sieci  powinny  zapewnić możliwość  spełnienia  wymagań  podstawowych  dotyczących  w

szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji;

- bezpieczeństwa pożarowego;

- bezpieczeństwa użytkowania;

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska;

- ochrony przed hałasem i drganiami;

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Sieci powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie

wymagań powołanych przepisów techniczno-budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej.

4.2.1. Roboty demontażowe

-  brak robót demontażowych
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4.2.2. Montaż armatury i osprzętu

Wodociąg

- Zabudowa hydrantów podziemnych na odejściach wyposażonych w zasuwę odcinającą

- Zabudowa zasuw odcinających , na podłączeniach do istniejących sieci wodociągowych

- Zabudowa zasuwy podziałowej

- Montaż bloków oporowych i podporowych

4.2.3. Roboty ziemne

Wykopy  należy  wykonać  jako  wykopy  otwarte  obudowane.  Metody  wykonania  robót  wykopu

(ręcznie  lub  mechanicznie)  powinny  być  dostosowane  do  głębokości  wykopu,  danych

geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.  Szerokość wykopu uwarunkowana jest

zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na

deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawce na odkład.  Dno wykopu

powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno

wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio

przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub

w sposób uzgodniony z Inżynierem.

W przypadku wystąpienia wód gruntowych na terenie inwestyji  należy  przeprowadzić odwodnienie

wykopu w schemacie jedno i dwurzędowym zestawem igłofiltrowym.

4.2.4. Roboty montażowe

Wodociąg

Budowę  wodociągu  należy  przeprowadzić  w  wykopie  wąsko  przestrzennym,  umocnionym

szalunkiem rozporowym - szerokość wykopu 1,00 m.

Wodociąg należy posadowić na warstwie piasku o grubości min. 10cm. zagęszczonej do 92% wg skali

Proctora.

Materiał podsypki powinien spełniać następujące wymagania:

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm,

- materiał nie może być zmrożony,

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

Po  wykonaniu  wykopu,  zabezpieczeniu  skarp  i  uzbrojenia  oraz  wykonaniu  zagęszczenia
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i  wyprofilowaniu  podsypki,  należy  przystąpić  do  ułożenia  wodociągu  z  jego  uzbrojeniem.  Przy

temperaturach zewnętrznych poniżej 5°C - robót nie należy prowadzić. Ułożenia rury ze spadkiem

należy wykonać na wyprofilowanym podłożu pod kątem 90°,co stanowić będzie łożysko nośne rury.

Zabrania się podkładania pod rury drewna, kamieni itp. części sztywnych. Ułożony odcinek rury, po

uprzednim sprawdzeniu rzędnych spadku, należy zastabilizować przez wykonanie obsypki ochronnej.

Obsypkę  wykonać  z  piasku,  który  powinien  spełniać  warunki  takie  same  jak  dla  podsypki.  Po

wykonaniu próby szczelności, należy uzupełnić obsypkę rury i złączy do wysokości min 30 cm. ponad

wierzch  rury  i  zagęścić  ją  do  min  92%  wg  skali  Proctora.Nad  wodociągiem  ułożyć  taśmę

ostrzegawczą z wkładką metalową.  Zaprojektowano wykonanie wodociągu z rur PE-RC, łączonych

poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Rury te należy zgrzewać zgodnie z parametrami wskazanymi

przez producentów zgrzewarek elektrooporowych. Techniki montażu dla rur PE100 pozwalają na ich

łączenie z zastosowaniem standardowych kształtek.

   Przy  łączeniu  rur  tą  metodą  należy  ściśle  przestrzegać  instrukcji  montażowej  producenta  rur.

Zgrzewać można rury o tej samej średnicy i grubości ścianki, z materiału zakwalifikowanego do tej

samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Ogólne zasady kontroli

Badanie  to  następuje  poprzez  porównanie  cech  materiałów  z  wymaganiami  Dokumentacji

Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych.

Wszystkie  materiały  do  wykonania  Robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  Dokumentacji

Projektowej  oraz  muszą  posiadać  aktualne  świadectwa  jakości,  świadectwa  dopuszczenia  do

stosowania,  atesty,  świadectwa  pochodzenia  lub  inne  dokumenty  potwierdzające  zgodność  z

wymaganiami zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Inżyniera.

Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  wszystkie  badania  i  atesty  gwarancji  wystawione  przez

producenta  na  stosowane  materiały,  potwierdzające,  że  materiały  spełniają  warunki  techniczne

wymagane przez związane normy.

5.2. Badania odbiorcze

5.2.1 Badania odbiorcze sieci wodociągowej.

Próby szczelności.

Wykonywać zgodnie z wymogami PN-70/B-10715 z zachowaniem następujących zasad:
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-  rurociągi dłuższe niż 800m należy próbować odcinkami po 300-500m,

- łuki,  trójniki,  zaślepki  i  zamontowana  armatura  muszą  być  odkryte  podczas  próby  proste

odcinki  rurociągu  (między  złączami)  powinny  być  przysypane  i  grunt  zagęszczony,  a  próba

może się odbyć w 48 godzin po zasypaniu,

-  próbę  szczelności  należy  przeprowadzać  po  całkowitym  zakończeniu  montażu  i  wzrokowym

sprawdzeniu połączeń,

- miejsca odpowietrzeń muszą znajdować się we wszystkich najwyższych miejscach sieci napełnienie

rurociągu musi odbywać się bardzo powali w najwyższym punkcie sieci (1 km rurociągu w 7 godzin),

-  po  całkowitym napełnieniu  i  odpowietrzeniu  rurociągu  należy  pozostawić  go  na  12  godzin  dla

ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego wody w przewodzie należy przez 30 minut sprawdzać jego

wielkość,

- rurociąg powinien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany przez normy ,

nie dłużej niż 24 godziny,

- po zakończeniu próby zmniejszać ciśnienie powoli w sposób kontrolowany. Próby przeprowadzić na

ciśnienie 1,0 MPa. Wynik prób można uznać za pozytywny jeżeli w czasie 30 min nie wystąpi obniżka

ciśnienia.  Po  zakończeniu  prób  szczelności  wykonać  płukanie  przewodu  wodą  w  ilości

przekraczającej 10-ciokrotną objętość płukanego odcinka.

Dezynfekcja

Dezynfekcję  przeprowadzić  przy  użyciu  wody  chlorowej  lub  podchlorynu  sodu  z  przewoźnego

agregatu. Dawka chloru 25,0 g Cl/m3. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po  spuście wody chlorowej i

ponownym przepłukaniu przewodu należy pobrać próbki wody dla badań bakteriologicznych.

Badania armatury przy odbiorze sieci.

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze , obejmują sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację;

- szczelność połączeń armatury;

- poprawność i szczelność montażu głowicy armatury.

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był

negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona

do ponownych badań..

Kontrola i  pomiary.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z

częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru w oparciu o normę BN-83/8836-02 . PN-8

l/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczególności kontrola powinna obejmować:  -sprawdzenie rzędnych

                                                                                                                                                              12



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  na  placu  budowy  stałych  punktów

niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,

-sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

-zbadanie  materiałów  i  elementów  obudowy  pod  kątem  ich  zgodności  z  cechami  podanymi  w

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

-badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

-badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

-badanie  prawidłowości  podłoża  naturalnego,  w tym głównie  jego nienaruszalności,  wilgotności  i

zgodności z określonym w dokumentacji.

-badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanego  podłoża  wzmocnionego  z

kruszywa lub betonu.

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczna i warunkami określonymi w odpowiednich

normach  przedmiotowych  lub  warunkami  technicznymi  wytwórni  materiałów,  ewentualnie  innymi

umownymi warunkami

- badania głębokości ułożenia przewodów jego odległości od sąsiednich budowli i ich zabezpieczenia

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),

- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie podłoża,

izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie montażu przewodów i armatury,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

-  badanie  zasypu  przewodu  do  powierzchni  terenu  poprzez  badanie  wskaźników  zagęszczenia

poszczególnych jego warstw.

6. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy

o zakresie  i  terminie  obmiaru.  Powiadomienie  powinno poprzedzać  obmiar  co  najmniej  o  3  dni.

Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez  inspektora  nadzoru

inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze

robót lub gdzie indziej  w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od

obowiązku wykonania wszystkich robót.  Błędne dane zostaną  poprawione wg pisemnej  instrukcji

zarządzającego realizacją umowy.  Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi
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będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. 

Jednostką obmiaru jest:

mb - rury

sztuka – kołnierze, zasuwy, skrzynki.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Odbiór techniczny-końcowy sieci wodociągowej.

Sieci powinny być  przedstawione do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących

warunków:

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy sieci wodociągowej;

- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym;

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:

- projekt powykonawczy (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami

dokonanymi w czasie budowy);

- dziennik budowy;

- potwierdzenie zgodności wykonania z projektem wykonawczym, warunkami

pozwolenia na budowę i przepisami;

- obmiary powykonawcze;

- kosztorys powykonawczy

- protokóły odbiorów technicznych-częściowych;

- protokóły wykonanych badań odbiorczych;

- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których

wykonano sieci;

- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym;

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów;

W ramach odbioru końcowego należy:

- sprawdzić, czy wodociąg jest wykonany zgodnie z projektem powykonawczym;

- sprawdzić zgodność wykonania  z wymaganiami określonymi

w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy

uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;

- sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych;

- sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych;

- uruchomić sieć, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.
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Odbiór  końcowy  kończy  się  protokolarnym  przejęciem   do  użytkowania  lub  protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania  do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego twierdzenia.

Protokół  odbioru  końcowego  nie  powinien  zawierać  postanowień  warunkowych.  W  przypadku

zakończenia  odbioru  protokolarnym  stwierdzeniem  braku  przygotowania   do  użytkowania,  po

usunięciu  przyczyn  takiego  stwierdzenia  należy  przeprowadzić  ponowny odbiór  sieci.  W ramach

odbioru  ponownego  należy  ponadto  sprawdzić,  czy  w  czasie  pomiędzy  odbiorami  elementy

wodociągu  nie  uległy  destrukcji  spowodowanej  korozją,  zamarznięciem  wody  instalacyjnej  lub

innymi przyczynami.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

 „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady Warszawa 1988.

 PN-B-11111 Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  Żwir  i

mieszanka

  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

 PN-92/B- 01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. Nr207. poz. 2016 z późn.

zm.) 3.11.2. Normy.

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

Terminologia.

 PN-80/B-01800   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  Konstrukcje betonowe i

żelbetowa. Klasyfikacja i określenie środowisk.

 PN-74/B-02480   Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.

 PN-81/B-03020    Grunty  budowlane.  Posadowienia  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia

statyczne i projektowanie.

 PN-68/B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i  badania

przy odbiorze.

 PN-81/B-10725   Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

 PN-74/B-24622   Roztwór asfaltowy do gruntowania.

 PN-57/B-24625   Lepik asfaltowy z wypełniaczymi stosowany na gorąco.

 PN-76/C-89202    Kształtki  do  rur  ciśnieniowych  z  nieplastyfikowanego  polichlorku

winylu.

 PN-80/H-74219 Rury  stalowe  bez  szwów  walcowane  na  gorąco  ogólnego
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zastosowania.

 PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowa. Uszczelki. Wymagania ogólne.

 PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwna i żeliwa do

malowania. Ogólne wytyczne.

 PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia.

 PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.

 PN-84/M-74003  Armatura  przemysłowa.  Zasuwy  klinowa  kielichowe  żeliwne  na

ciśnienienominalne l MPa.

 PN-83/M-74024/00  Armatura  przemysłowa.  Zasuwy  klinowe  kołnierzowe  żeliwne.

Wymagania i badania.

 PN-83/M-74024/02  Armatura  przemysłowa.  Zasuwy  klinowe  kołnierzowe  żeliwne  na

ciśnienie nominalne 0,63 MPa.

 PN-83/M-74024/03  Armatura  przemysłowa.  Zasuwy  klinowe  kołnierzowe  żeliwne  na

ciśnienie nominalne 1 MPa.

 PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

 PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne l MPa.

 BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi.

 BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania.

 BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania.

 BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 100. Wymiary.

 BN-74/6366-04 Rury polietylenowa typ 100. Wymagania techniczne.

 BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka.

 BN-84/6774-02  Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  kamienne  łamane  do  nawierzchni

drogowych.

 BN-81/9192-04  Wodociągi  wiejskie.  Bloki  oporowa  prefabrykowane.  Warunki

techniczne wykonania i wbudowania.

 BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

 BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania.

 BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 100. Wymiary.



 Inne Dokumenty

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych -Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r.

 Instrukcja  nr  240  ITB.  Instrukcja  zabezpieczenia  przed  korozją  konstrukcji  betonowych  i
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żelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

 Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie  zabezpieczenia przed

korozją projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 

 Katalog budownictwa

 KB 4 - 4.11.6 (1) przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami - typ P l do P6

(marzec 1979 r.)

...................................................

    Opracował(a):

Wręczyca Wielka,  2016r

                                                                                                                                                              17


