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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne oraz 
wytyczne 

wykonania i odbioru : przebudowy przewodu wodociągowego w ulicy Dębowej oraz 
budowy sieci wodociągowej w ulicy Kasztanowej i Lipowej  wraz z przyłączami w 
Czapurach, gm. Mosina. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót objętych przetargiem zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót z zakresie przebudowy przewodu wodociągowego w ulicy Dębowej oraz 
budowy sieci wodociągowej w ulicy Kasztanowej i Lipowej  wraz z przyłączami w 
Czapurach, gm. Mosina. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia, organizacji i sposobu wyceny robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
przedmiarem, projektem, wymaganiami ST, pozostałymi dokumentami 
przetargowymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni całość 
robocizny, materiałów, sprzętu, transportu i dostaw niezbędnych do wykonania robót 
objętych umową.  
Ponadto: 
a) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości w obrębie prowadzonych 

prac i usuwania na bieżąco wszelkich zanieczyszczeń powstałych tam w wyniku 
prowadzonych robót, 

b) Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód 
powstałych z winy Wykonawcy na terenie prowadzonych prac, 

c) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za zabezpieczenie własnego 
sprzętu przed kradzieżą w czasie trwania prac na terenie Zamawiającego, 

d) Wykonawca będzie organizował i realizował przedmiotowe prace w sposób 
powodujący jak najmniejsze niedogodności dla użytkowników znajdujących się w 
czynnie funkcjonującym budynku, 

e) po zakończeniu i odebraniu robót Wykonawca dokona wpisu w Książce obiektu 
budowlanego o wykonanych robotach instalacyjno-budowlanych, 

f) w budynkach zabytkowych, podlegających ochronie konserwatorskiej zobowiązuje 
się Wykonawcę do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów dotyczących 
wykonywania robót budowlanych w tego rodzaju obiektach, 

g) Wykonawca przeznaczy i zabezpieczy na terenie budowy pomieszczenie na 
miejsce narad i spotkań oraz wyposaży je w niezbędne umeblowanie (stół, krzesła, 
itp.) 

h) podczas wykonywania prac budowlano-instalacyjnych wszyscy pracownicy 
powinni: 

 stosować się do wszystkich przepisów przywołanych w projekcie, niniejszej ST 
oraz pozostałej dokumentacji przetargowej w tym przestrzegać zasad 
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prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo oraz znać zasady postępowania    
w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, 

 posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych prac, 
aktualne badania lekarskie oraz odbyte szkolenia w zakresie bhp na 
stanowisku pracy, 

 na bieżąco informować Zamawiającego o zidentyfikowanych i spowodowanych 
zagrożeniach pożarowych, bhp i środowiskowych oraz wszelkich innych 
sytuacjach awaryjnych i wypadkach, 

 stosować odpowiednią odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz 
bezpieczne i sprawne narzędzia pracy. 

i) Wykonawca powinien skalkulować i uwzględnić w swojej ofercie (wycenie) 
ewentualne koszty utrudnień wynikających z prowadzenia robót w czynnie 
funkcjonującym obiekcie tj. konieczność pracy w godzinach popołudniowych i 
wieczornych, przerwy w pracy, itp. 

j) zobowiązuje się Wykonawcę do szczegółowego zapoznania się z niniejszą ST, 
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w pozostałej 
dokumentacji przetargowej oraz dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej 
na obiekcie i terenie gdzie będą wykonywane prace. Jakiekolwiek koszty związane 
z inspekcją terenu budowy ponoszą Wykonawcy. 

 
1.4.1. Przekazania terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże protokólarnie 
Wykonawcy teren budowy. Od tego momentu na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za teren budowy jego zabezpieczenie oraz ochronę mienia 
Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Zamawiający nie zabezpiecza 
dostawy wody, ogrzewania, i odprowadzenia ścieków dla potrzeb prowadzonej 
budowy. 

 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją (przedmiarami, projektami) i ST. 

Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach przetargowych a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego. Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone materiały muszą być 
zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
 
1.4.3. Zgodność wymiarowa. 

Wielkości określone w dokumentacji i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami. W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane 
roboty nie będą zgodne z dokumentacją  i ST lub mają wpływ na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji przedmiotu umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
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zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i środowiska pracy. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 Utrzymywać teren budowy, pomieszczeń w obiekcie bez wody stojącej, 
zalegającego gruzu i złomu, 

 Podejmować wszelkie konieczne 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 własności 
społecznej, a wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania mając na względzie mieszkańców lub 
instytucje zlokalizowane wokół terenu planowanej budowy. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
a)  Na cały teren sąsiadujący z rejonem prowadzonych prac, 

 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 Uszkodzeniami lub zanieczyszczeniem czynnie funkcjonujących instalacji 

 Możliwością powstania pożaru 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą 
zabezpieczane i składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń w obrębie planowanej 
inwestycji , takich jak rurociągi, kable, itp. i zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru oraz będzie z nim współpracował dokonując na własny koszt lub własnymi 
siłami bezzwłocznej naprawy uszkodzonych urządzeń lub instalacji. 
 
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 



Strona | - 4 -  

 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego. 
 
1.4.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń przepisów dotyczących 
obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na teren budowy a Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich elementów w ten sposób uszkodzonych. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
 Rozwiązania  materiałowe  powinny  odpowiadać standardom AQUANET SA, 
zamieszczonym   w   opracowaniach,   dostępnych   na  stronie  internetowej 
www.aquanet.pl w zakładce Procedury, a mianowicie: 
a)  "Projektowanie,  wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 
przyłączy. Wymagania ogólne". AQUANET SA Poznań, styczeń 2013 r.; 
b)  "Standardy  materiałowe  obiektów  i urządzeń wodociągowych na sieciach 
wodociągowych w obszarze działania AQUANET SA". Poznań, styczeń 2013 r.; 
c)  "Standardy  materiałowe  sieci  kanalizacyjnych  w  obszarze  działania AQUANET 
SA". Poznań, sierpień 2013 r." 
 

2.1 Źródła uzyskania materiałów do wykonania robót instalacyjno-budowlanych. 

Przed przystąpieniem do wbudowania materiałów i urządzeń oraz na każde życzenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje oraz 
dokumentację dopuszczającą je do stosowania w budownictwie. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę i 
na jego koszt wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 
niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 
zachowały swoją, jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli Inspektora 
nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

http://www.aquanet.pl/
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3. SPRZĘT. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji i ST. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości 
do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stasowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach na teren budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu 
robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Decyzje Inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i ST a także w normach i wytycznych branżowych. Polecenia Inspektora 
nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
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niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Program zapewnienia, jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia, jakości (PZJ), w którym przedstawi 
on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST. 
Program zapewnienia, jakości winien zawierać w szczególności: 

 Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 sposób zabezpieczenia mienia Zamawiającego oraz składowanych materiałów 
i urządzeń podczas prowadzonych prac, 

 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas prowadzonych prac, 

 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 Wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

 Sposób i procedurę przeprowadzenia wszelkich prób i pomiarów, 

 Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich podstawowymi 
parametrami technicznymi 

 Rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów. 

Program zapewnienia, jakości Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w 
dniu przekazania placu budowy. 
 
6.2. Próby, badania, pomiary. 

Wszystkie próby, badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem 
do wszelkich prób, badań i pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie prób lub pomiaru. Po wykonaniu prób, badań lub pomiarów 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 
Wszystkie próby, badania i pomiary należy wykonywać za pomocą sprawnych 
technicznie i zalegalizowanych urządzeń lub przyrządów pomiarowych dostarczonych 
przez Wykonawcę. Przed każdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
nadzoru aktualne świadectwa legalizacji dla urządzeń lub przyrządów 
wykorzystywanych przy pomiarach. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie technicznym w całym okresie trwania 
budowy. 
 
 
 
6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca każdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania bieżących 
czynności kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego życzenie umożliwi dostęp 
do wszelkich miejsc i pomieszczeń, w których są lub były wykonywane prace. Dla 
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celów kontroli jakości Inspektor nadzoru uprawniony jest również do pobierania 
próbek zastosowanych materiałów i elementów oraz dokonywania sprawdzeń i badań 
u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor 
nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność   

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i są prawidłowo oznaczone znakiem 
bezpieczeństwa „B”. 

b) posiadają deklaracje zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE i oznaczenie CE 
c) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą, 

 aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 6.4.a i które spełniają wymogi 
ST. 

d) posiadają atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane 
przepisami. 

Każda partia dostarczonych do robót materiałów i urządzeń powinna posiadać                  
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały         
i urządzenia, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane a koszt ich 
demontażu     i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca. 
 
6.5. Dokumenty budowy. 

Do podstawowych dokumentów budowy zalicza się: 

 dziennik budowy 

 protokoły przekazania placu budowy, 

 protokoły z prób, badań i pomiarów, 

 protokoły odbioru robót zanikających i częściowych 

 protokoły z narad i ustaleń 

 program zapewnienia jakości (PZJ) 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 projekty, przedmiary, ST 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawcę w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru                     
i przedstawiane do wglądu na każde życzenie Zamawiającego. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
 
7.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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b) nadzorowanie  przebiegu  realizacji  umowy  zawartej  między Inwestorem 
Zastępczym  działającym  w  imieniu  i  na  rzecz Inwestora, a wykonawcą   Zadania 
Inwestycyjnego oraz dokonywanie odbiorów Zadania Inwestycyjnego zgodnie z  
„Procedurą  przeprowadzania  odbiorów  sieci  wodociągowych i kanalizacyjnych w 
obszarze działania AQUANET SA”, stanowiącą Załącznik    nr  2 do  niniejszej  STWiOR,  
jak  również  wykonywanie  wszelkich    uprawnień  i  obowiązków  zamawiającego  w 
stosunku do wykonawcy Zadania   Inwestycyjnego,  wynikających  z  tej Umowy, w 
szczególności weryfikacja   realizacji  Zadania  Inwestycyjnego  oraz  zgłaszanie  
wykonawcy Zadania   Inwestycyjnego  uwag,  zastrzeżeń  i  reklamacji ujawnionych w 
toku jego realizacji 
c) b) odbiorom częściowym, 
d) c) odbiorowi końcowemu (ostatecznemu), 
e) d) odbiorowi pogwarancyjnemu, 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy (jeżeli 
wymagany)              i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników prób, badań, pomiarów i w oparciu o przeprowadzone 
obmiary w konfrontacji     z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca dokona własnymi siłami obmiarów 
odbieranej instalacji ulegającej zakryciu. Z odbioru zostanie sporządzony protokół. 
 
7.3. Odbiór częściowy robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru a na jego polecenie Wykonawca dokona własnymi siłami obmiarów 
robót, podlegającej odbiorowi częściowemu. Wykonawca jest zobowiązany do 
dalszego zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub zniszczeniem materiałów i 
urządzeń objętych odbiorem częściowym. Wszelkie wady i uszkodzenia instalacji 
ujawnione po odbiorze częściowym muszą być bezzwłocznie przez Wykonawcę 
usunięte. Procedura odbioru instalacji ulegających zakryciu lub robót odebranych 
protokołem częściowym nie zmienia warunków i terminów gwarancji przyjętych w 
umowie. Z odbioru zostanie sporządzony protokół. 

 
7.4. Odbiór końcowy (ostateczny) robót. 

7.4.1. Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy (jeżeli wymagany) lub pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
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dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4.2. 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 prób, pomiarów     i badań, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i ST. W toku odbioru końcowego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających w poszczególnych 
elementach instalacyjnych, konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. Wykonawca pokryje 
wszelkie koszty finansowe i rzeczowe wynikające z umowy a powstałe w związku z 
przesunięcia terminu odbioru końcowego z winy Wykonawcy. Z odbioru zostanie 
sporządzony protokół. 
7.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego (ostatecznego) 

Do odbioru końcowego (ostatecznego) Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  sporządzenia  przez  wykonawcę Zadania 
Inwestycyjnego  dokumentacji  powykonawczej  Zadania Inwestycyjnego, której 
integralną część stanowić będą: 
- kompletny  projekt  wykonawczy  oraz  dokumenty wykonawcy z naniesionymi    
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót;  
- geodezyjna   dokumentacja   powykonawcza   w  postaci  zgłoszonej  przez    
uprawnionego  geodetę inwentaryzacji do zasobów geodezyjnych i wykonania   
aktualnej   mapy   zasadniczej  terenu.   
- Uzupełnienie  mapy  zasadniczej   wynikami  pomiarów  powykonawczych  należy 
wykonać w formie analogowej i   elektronicznej.   
Inwentaryzację  powykonawczą  w  wersji  elektronicznej   należy  dostarczyć 
Inwestorowi  na typowym nośniku informatycznym (płyta CD,  DVD) w formacie pliku 
*.txt, doc lub csv. Plik / pliki musi / muszą   zawierać              numery              węzłów              
wykazanych   na   szkicach   geodezyjnych   i   odpowiadające  im  rzędne  oraz  pary   
współrzędnych.   Zalecane   jest  przekazywanie  w  postaci  numerycznej   
współrzędnych,    nawet   niewielkiej   ilości   pomierzonych   punktów.   Współrzędne   
i   rzędne  należy  podawać  z  dokładnością  co  najmniej   do dwóch miejsc po 
przecinku;   elektroniczna archiwizacja zrealizowanego uzbrojenia, wykonana zgodnie 
z  Instrukcją wprowadzania dokumentacji powykonawczej do Cyfrowego Archiwum   
Danych  przez  Wykonawców,  stanowiącą  Załącznik  nr 3A do niniejszej   STWiOR;   
przygotowana  przez  wykonawcę Zadania Inwestycyjnego  tabela Importu OT   
zgodnie  z Instrukcją obowiązującą u Zamawiającego, stanowiącą Załącznik nr 4 do 
niniejszej STWiOR". 
 

7.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawniają się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej i eksploatacyjnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór końcowy robót”. 
 
8. Przepisy związane. 

 

 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
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 PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia.  

 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-88/B-06250 Beton zwykły.  

 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

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

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

 PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.  

 PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.  

 PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.  

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

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

 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  

 BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  

 PN-B-01700;1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 
Oznaczenia graficzne.  

 PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  

 PN-EN 752-1;2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.  

 PN-90/B-02711 Kanalizacja. Pomiar ciągły natężenia przepływu objętościowego 
ścieków w przewodach kanalizacyjnych bezciśnieniowych. Wytyczne 
projektowania.  

 PN-EN 124;2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.  

 PN-EN 752-2; 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.  

 PN-EN 752-3; 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.  

 PN-EN 752-4; 2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i 
oddziaływanie na środowisko. 

8.1 Inne dokumenty i instrukcje 
 
- WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, Arkady, 
Wymagania Producentów itp 
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II. WYTYCZNE MONTAŻU I ODBIORU ROBÓT 

 
1. Ogólne wytyczne dotyczące wykonania i prowadzenia robót instalacyjnych. 

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne związane z wykonaniem, przebudową, 
modernizacją lub demontażem instalacji, armatury i urządzeń sanitarnych należy 
prowadzić zgodnie z aktualnymi przepisami, normami, dyrektywami i warunkami 
technicznymi pod stałym nadzorem technicznym z zachowaniem obowiązujących 
przepisów bhp i ppoż. a w szczególności: 

 Ustawą Prawo Budowlane (z dnia 07 lipca 1994r.) i odpowiednimi 
rozporządzeniami do Ustawy. 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002r.) w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

 standardami (wytycznymi) AQUANET SA, przywołanymi na stronie 3 punkt 2 
podpunkt 2.1. niniejszej STWiOR  

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ( z dnia 16 
sierpnia 1999r.) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków 
mieszkalnych. 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych (z dnia 21 kwietnia 2006r.)      
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych     i terenów. 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 06 lutego 2003r.)  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (z dnia 17 września 1999r.) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych. 

 Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (z dnia 29 stycznia 2004r.). 

 obowiązującymi Polskimi Normami i Dyrektywami UE 
 
2. Podstawowe wytyczne montażu i odbioru instalacji. 

A)  Sieć wodociągowa , przyłącza wodociągowe 

Określenia podstawowe 
 

 przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony 
do dostarczania wody odbiorcom, 

 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, 

 pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą Polską 
Normą PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i definicjami:  

- wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i 
urządzeń inżynierskich, przeznaczony do zaopatrywania 
ludności i gospodarstw w wodę,  

- sieć wodociągowa zewnętrzna  
- układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza 

budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub 
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gospodarstwa produkcyjne,- przewód wodociągowy 
rozdzielczy  

- przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 
magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów 
czerpalnych, 

 
 

o Rury żeliwne  
z rur żeliwnych (prod. Saint-Gobain lub równorzędny) o grubości ścianki nie 

mniejszej niż 4,7mm (dla średnicy DN100). Należy stosować połączenia kielichowe 

(przy wykorzystaniu uszczelek EPDM), kołnierzowe w punktach węzłowych.  

Rury powinny być zaizolowane wewnętrznie zaprawą cementową nakładaną 

odśrodkowo metodą wirową o grubości powłoki 4mm (±1,5mm), zgodnie z 

normą: PN-EN:545-2010 „Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego 

oraz ich złącza do rurociągów wodnych”. 

 

Izolacja zewnętrzna rurociągów oraz ich znakowanie zgodnie z normą: PN-

EN:545-2010 „Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 

złącza do rurociągów wodnych”. Należy zastosować jeden z trzech poniższych 

wariantów: 

1) Warstwa cynku nakładana metodą plazmową w ilości min. 200g/m2 z 

nałożeniem wierzchniej warstwy bitumicznej o grubości min. 70 µm, 

2) Warstwa cynkowo- aluminiowa nakładana metodą plazmową w ilości min. 

400g/m2 z nałożeniem wierzchniej warstwy epoksydowej o grubości min. 

70 µm, 

3) Warstwa cynku metalicznego nakładanego metodą plazmową w ilości min. 

200g/m2 z nałożeniem wierzchniej warstwy bitumicznej o grubości min. 70 

µm oraz dodatkowej powłoki polietylenowej lub poliuretanowej stosowanej 

w obszarach, w których występują prądy błądzące i gruntach o dużej 

korozyjności. W takich przypadkach konieczne jest zastosowanie 

polietylenowych rękawów termokurczliwych na połączenia kołnierzowe i 

kielichowe. 

 
o Skrzynka uliczna  

Powinna być sztywna, zgodnie z normą DIN 4056, o średnicy pokrywy 
minimum ø150mm i wysokości, co najmniej 270mm, wraz z obudową 
teleskopową. Jeżeli skrzynka znajdować się będzie na terenie nieutwardzonym 
należy ją obrukować w promieniu 0,5 m. 

o Trójniki kołnierzowe 

- Wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40).  
- Ciśnienie nominalne kształtek/łączników nie mniejsze ni. 1,0MPa (PN10).  
- Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów żeliwnych 
(wewnętrznych i zewnętrznych). 
- Wymiary kołnierzy i ich owiercenie zgodnie z Polską Normą na ciśnienie 
robocze 1,0MPa (PN10). 
- Elementy uszczelniające z gumy EPDM.  
- Kształtki/łączniki wraz z uszczelkami EPDM muszą posiadać atest PZH 
dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną. 
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o Zasuwy odcinające 

Zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem: zabudowa krótka. Ciśnienie 
nominalne zasuw nie mniejsze niż 1,0MPa (PN10). Wymiary kołnierzy i ich 
odwiercenie zgodnie z Polską Normą PN-EN 1092-2 „Kołnierze i ich połączenia. 
Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. 
Kołnierze żeliwne ”na ciśnienie robocze 1,0MPa . Korpus i pokrywa wykonana z 
żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), Klin 
wykonany z Żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), 
całkowicie pokryty gumą/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z 
woda pitną (Atest PZH). Trzpień (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali 
nierdzewnej, z gwintem walcowanym. Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) 
uszczelkami typu o-ring (w ilości nie miej niż dwa). Wnętrze korpusu zasuwy 
ma mieć prosty przepływ, bez przewężeń i gniazda w miejscu zamknięcia. 
Równoprzelotowa średnica otworu ma być równa średnicy nominalnej. W 
przypadku zasuw o połączeniu korpusu z pokrywą za pomocą śrub, należy 
zastosować śruby wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i 
zabezpieczone masą zalewową. Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich 
elementów żeliwnych (wewnętrznych i zewnętrznych) wymaga: 
- przygotowania podłoża przed pokryciem farbą przez piaskowanie lub 
śrutowanie do stanu minimum Sa2. Wg Normy PN-EN ISO 8501-1. 
- powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwą 
epoksydową nakładaną proszkowo grubości nie mniejszej niż 250 mikronów i 
nie większej niż 800 mikronów 
-jakość zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i kształtek musi być 
potwierdzona certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) 
lub innym równoważnym dokumentem wydanym przez niezależną jednostkę 
badawczo- certyfikującą, potwierdzającym wykonanie następujących badań: 
- kontrola czystości powierzchni odlewu- wymagana czystość min. SA2, 
- badanie grubości powłoki epoksydowej, 
- badanie odporności na przebicie prądem stałym, 
- badanie przyczepności powłoki. 
- w przypadku kształtek o średnicy większej niż 300mm dopuszcza się 
wyłożenie wewnętrznych powierzchni warstwą cementową, zgodnie z Normą 
PN-EN: 545-2010. 
Powłoka antykorozyjna musi posiadać potwierdzenie przeprowadzenia 
pozytywnych badań grubości i testu odporności na uderzenie. 
Wszystkie elementy zasuwy muszą mieć gładkie powierzchnie i być 
pozbawione zadziorów i ubytków. Na zasuwach powinno być trwałe 
oznaczenie, tj.: producent, średnica, ciśnienie, klasa Żeliwa. Zasuwy wraz z 
uszczelkami EPDM muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu z 
wodą pitną. 
 
 

o Hydranty podziemne DN80 

Wymiary kołnierzy i ich owiercenie zgodnie z Polską Normą, na ciśnienie 
robocze 1,0 MPa(PN10). 
Ciśnienie nominalne hydrantów nie mniejsze niż 1,0 MPa (PN10).   
Na korpusie musi się znajdować oznakowanie: 
- ze średnicą hydrantu, 
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- z logiem producenta, 
- z rodzajem materiału z jakiego wykonany jest korpus. 
Hydrant powinien całkowicie się odwodnić z chwilą pełnego zamknięcia 
przepływu. W innych 
położeniach elementu zamykającego odwodnienie powinno być całkowicie 
szczelne. 
 

o Bloki oporowe 

Należy stosować: bloki oporowe 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 
 

o Kruszywo na podsypkę. 

Podsypka pod rurociągi może być wykonana ze żwiru. Użyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-
84/6774-02 . 

 
o Roboty ziemne 

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni drogi gminnej Wykonawca dokona rozbiórki 
nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym 
z Inspektorem Nadzoru. 
Wykopy należy wykonać jako otwarte a w pobliżu budowli zabezpieczyć przed osuwaniem 
gruntu. Metody wykonywania wykopów ręczne i mechaniczne powinny być dostosowane 
do głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. Na terenach rolniczych należy w pierwszej kolejności zdjąć warstwę 
gleby urodzajnej i składować ją po wydłuż wykopu w odległości min. 5,0 m Wydobyty 
grunt z wykopu (po usunięciu warstwy gruntu urodzajnego) powinien być składowany 

obok wykopu w odległości min. 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy pod przewody 
powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się 
stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego 
krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone 
odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana 

do średnicy przewodu i wynosić 0,6 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie 
ścian wykopu należy prowadzić w miarę potrzeb. W rejonie niezabudowanym wykopy 
przewidziano nieumocnione o nachyleniu skarp 1:0,6 i szerokości dna 0,6 m. Dno wykopu 
powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów. 
Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 
 

o Przygotowanie podłoża 

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo - piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym 
dnie wykopu, spełniający wymagania normy PN-85/B-10726. 
W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw 
pospółki lub żwiru z domieszką piasku grubości 20 cm. zgodnie z PN-53/B-06584. 
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Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do I   nie mniej niż 0,95. S 
 
 

o Roboty montażowe 
o Wprowadzenie 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z 
rurociągu nie mniej jednak niż 0,1% 
Przykrycie rurociągu powinno odpowiednio wynosić min. 1,60 m 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany 
budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 
 

o Wytyczne wykonania przewodów 

Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: rury z tworzyw sztucznych PCV 
przez połączenia kołnierzowe, połączenia kołnierzowe z armaturą należy wykonywać 
złączami uszczelnionymi pierścieniami gumowymi. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w 
przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: - dla 
przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej 
strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, Wykonawca jest 
zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C. 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia 
wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowa lub inne 
umocnienia należy umieszczać: rozgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami.  
 
 
 

o Wytyczne wykonania rur ochronnych 
Przejścia przewodu pod drogami powinny być wykonane w rurze ochronnej. Końce rury 
ochronnej powinny być usytuowane poza korpusem drogowym w odległości od l do 2 m 
od granicy pasa , a w przypadku istnienia rowów odwadniających poza nimi. Pierścienie 
uszczelniające mają za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni między przewodem a 
rurą ochronną przed dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń oraz 
przed wydostaniem się na zewnątrz w niekontrolowany sposób wody pochodzącej z 
ewentualnej awarii przewodu. 
 

o Wytyczne wykonania bloków oporowych 

Bloki oporowe należy umieszczać pod zasuwami i hydrantami. Blok oporowy powinien być 
tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku braku 
możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a 
gruntem rodzimym zalać betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu. 
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od 
strony przewodu wodociągowego. 
 

o Armatura odcinająca 

Armaturę odcinającą (zasuwę) należy instalować: 
- na wcince do istniejącego wodociągu jak w projekcie na odgałęzieniu do hydrantu. 
 

o Hydrant nadziemny 

Hydrant należy umieszczać zgodnie z projektem z wyposażeniem zabezpieczającym 
przed niekontrolowany poborem wody i armaturą odcinającą (zasuwy). 
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o Elementy montażowe 

Elementy te należy stosować: Kształtki z PE 100 dla montażu zasuw i przewodów 

zlokalizowanych w gruncie. 

 
o Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie. 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej i przeciwwilgociowej. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna 
wynosić: dla przewodów z innych rur stalowych (ochronnych) i PCV - 0,3 m. Materiałem 
zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez gród i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480. Materiał zasypu 
w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręczym po obu 
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 
0,95. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej 
i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić 
górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 
 

o Próby szczelności. 

Wykonywać zgodnie z wymogami PN-70/B-10715 z zachowaniem następujących zasad: 
- 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, 

- 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. 
 

o Dezynfekcja i płukania  przewodów 

Dezynfekcję i płukanie przeprowadzić zgodnie z instrukcją Aquanet  . 
 

o Kontrola jakości robót 
 Warunki ogólne 

Warunki ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w poz. 2.5. Stwior 
 

 Badania przed przystąpieniem do robót 



Strona | - 17 -  

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, określenie rodzaju gruntu i jego 
uwarstwienia, określenie stanu terenu, ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed 
zalaniem wodą, ustalenie metod wykonywania wykopów, ustalenie metod prowadzenia 
robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 

 Kontrola pomiary i badania w czasie robót 

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 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 szczelności całego przewodu, 
- raport z badania przewodności drutu lokalizacyjnego; 
- sprawozdanie  z  badań  bakteriologicznych  próby  wody  pobranej przez akredytowane 
laboratorium wodociągowe 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 
zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
 

 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 
nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,3 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 
przekroczyć ± 3 cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
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ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm, 
- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie 
powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 
- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, i nie mogą spowodować na 
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 
- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 
 

o Odbiory robót 
 Warunki ogólne 

Warunki ogólne dotyczące odbiorów robót podano w poz. 2.6. Stwior 
 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową wodociągu tj.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne z 
obudową ścian wykopów, przygotowanie podłoża, roboty montażowe wykonania 
rurociągów, wykonanie rur ochronnych, wykonanie izolacji, próby szczelności przewodów, 
zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i 
powinna wynosić: około 300 m dla przewodów z rur z tworzywa sztucznego PE bez 
względu na sposób prowadzenia wykopów. Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie 
długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że powinna być ona 
uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona 
względami techniczno-ekonomicznymi. 

 Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 sposobu wykonania wykopów, 
 przydatności podłoża naturalnego do budowy (rodzaj podłoża, stopień 

agresywności, wilgotności), 
 podsypek, obsypek, zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego, wilgotności, 
 usytuowania w planie, rzędnych i głębokości posadowienia elementów 

sieci, 
 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej, STWiOR oraz atestami producenta i 
normami przedmiotowymi, 

 ułożenia przewodu na podłożu a w szczególności: 
 usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia przewodu, 
 odległości od budowli sąsiadujących. 
 zabezpieczenia budowli sąsiadujących. 
 odchylenia osi przewodu. 
 zmiany kierunków przewodu. 
 zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem, 
 zasypki przewodu, 
 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur, 

prefabrykatów i urządzeń, 
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 szczelności przewodów, 
 materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, izolacji elementów 

betonowych 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie stosownych dokumentowa które uzna za niezbędne do 
przeprowadzenia prawidłowej oceny jakości, ilości i zgodności wykonanych robót z 
dokumentacją projektową. STWiOR i uprzednimi ustaleniami, (np. wyniki badań 
potwierdzające prawidłowy wskaźnik zagęszczenia gruntu, wykonanych zgrzewów rur, 
dokumenty użytych materiałów itp.). 
 

 Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości oraz sprawdzeniu ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika 
budowy. Odbiór ten należy potwierdzić protokołem z podaniem ewentualnych usterek i 

terminu ich usunięcia. 
 Odbiór końcowy robót 

Odbiorowi końcowemu w-g PN-8 l/B-10725 i PN-9 l/B-10728 podlega: sprawdzenie 
kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie 
ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 
normy PN-81/B-10725 , badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do 
odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i 
bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór 
techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania przy udziale użytkownika 
sieci wodociągowej. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 
jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) 
zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 
spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w 
zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 

 Zasady odbioru technicznego końcowego robót 

Odbiór techniczny końcowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodności wykonania 
przedmiotu zamówienia z warunkami przetargowymi i wynikającymi z zawartej umowy w 
odniesieniu do rzeczywistej ilości, jakości i wartości zrealizowanych robót a w 
szczególności: 
- zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, 
- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 
usunięcia usterek, 
- sprawdzenia aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia, 
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- sprawdzenia prawidłowego wbudowania właściwych materiałów, zgodnie z warunkami 
udzielonego zamówienia wynikającymi z SIWZ a w szczególności z STWiOR. 
- sprawdzenia protokołów z przeprowadzonych badań (np. zagęszczenia gruntu, 
szczelności przewodów), sprawdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robót, 
- ocena techniczna jakości wykonania, która powinna odpowiadać obowiązującym 
przepisom i zasadom sztuki budowlanej. 

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 ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 3.9.4.2 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR. W toku 
odbioru ostatecznego 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 STWiOR 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. 

 
3. Badania i pomiary  

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, sposób 
jego wykonania zostanie uzgodniony z Inżynierem kontraktu Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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 przypadku materiałów, dla 
których ww. dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać, ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi kontraktu. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
4. Kontrola jakości robót.  

Inspektor nadzoru upoważniony jest do żądania od Wykonawcy zapewnienia 
odpowiedniego systemu kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót w celu udokumentowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający.  
• Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor 
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nadzoru / Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami STWiOR na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru / Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru / Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiOR. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.  
• Na żądanie Inżyniera kontraktu Wykonawca zobowiązany będzie do 

przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i STWiOR.  
• Minimalne wymagania konieczne, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. co do zakresu badań i ich częstotliwość określi Inspektor nadzoru / Inspektor 
nadzoru w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca 
 

 Podstawowe wytyczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  demontażowych 
i towarzyszących. 

a) Wszelkie prace demontażowe oraz budowlane związane z wykuwaniem 
bruzd, przekuć, itp. należy wykonywać w sposób możliwie ograniczający 
powstawanie kurzu i pyłu a elementy wyposażenia pomieszczeń należy 
przed przystąpieniem do tych prac odpowiednio zabezpieczyć. Sposób 
zabezpieczenia pomieszczeń należy zgłosić do odbioru Inspektorowi 
nadzoru. 

b) Powstały podczas prowadzonych prac gruz oraz złom należy bez zbędnej 
zwłoki wywozić z terenu budowy do jednostek, które specjalizują się w 
utylizacji tego rodzaju materiałów i posiadają odpowiednie pozwolenia na 
prowadzenie tego rodzaju prac. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
odpowiedni dokument potwierdzający zdanie i przyjęcie wyżej wymienionych 
materiałów przez wyspecjalizowaną firmę a należność ze sprzedaży złomu 
przekaże na konto wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie dokumenty 
związane             z przekazaniem i sprzedażą materiałów z rozbiórki muszą 
być przekazane Inspektorowi nadzoru najpóźniej na 5 dni przed terminem 
odbiorów częściowych lub odbioru końcowego. 

c) Bruzdy, przejścia przez przegrody budowlane można zamurowywać dopiero 
po przeprowadzonych próbach ciśnieniowych i pozytywnie odebranej przez 
Inspektora nadzoru części instalacji. Należy zwrócić uwagę na zastosowanie 
przepustów ochronnych w miejscach przejść instalacji ze szczególnym 
uwzględnieniem sposobu wykonania zabezpieczenia przejść instalacji przez 
przegrody oddzielenia stref pożarowych.  

d) Wszelkie bruzdy i przekucia powstałe w wyniku prowadzonych prac 
demontażowych i montażowych należy przywrócić do stanu nie gorszego jak 
pierwotny tzn. odpowiednio zamurować, wytynkować, zastosować gładzie 
szpachlowe i gipsowe oraz dwukrotnie pomalować w kolorze możliwie 
zbliżonym do aktualnie występującego w pomieszczeniu. Przejścia w 
stropach należy odpowiednio zamurować a także uzupełnić i wyprawić 
posadzkę stosując rodzaj i kolor materiału możliwie zbliżony do aktualnie 
występującego w pomieszczeniu. Zobowiązuje się Wykonawcę do zapoznania 
się przed złożeniem oferty z aktualnym stanem i rodzajem materiałów 
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wykończeniowych zastosowanych w pomieszczeniach objętych robotami 
umownymi. 

 
5. Podstawowe wytyczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  

 Oznakowanie uzbrojenia 
Wbudowane uzbrojenie podziemne należy trwale oznakować tabliczkami 
orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN - 86/B - 09700. Tablice 
należy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych 
słupkach, na wysokości 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w 
odległości nie większej, niż 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Dla  tablic   
oznaczających   zasuwy obowiązuje tło niebieskie. 

  Próba szczelności, płukanie  

  
o Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w 

czasie badania powinien być uniemożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich 
stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być 
zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na 
całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w 
profilu. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnic 
rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, każda rura 
powinna byś w środku obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem, a ponadto w 
szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane. 

o Po zakończeniu budowy przewodu  i pozytywnych wynikach próby szczelności 
należy dokonać jego inspekcji używając do tego kamery CCTV. 

 
6. Standardy jakościowe 

a. Zasady montażu 

Należy zwracać uwagę na prawidłowy dostęp do armatury i urządzeń. Przy montażu 
armatury nie mogą występować żadne naprężenia. Wszystkie części rozłączne powinny 
być wykonane w taki sposób, aby nawet po dłuższym czasie mogły być rozkręcone bez 
konieczności ich zniszczenia (na przykład bez ścinania nakrętek). Połączenia rozłączne 
muszą być stale łatwo dostępne. 

Tuleje puste wykonane ze stali lub tworzyw sztucznych, które znajdują się w ścianach lub 
stropach, powinny być zabezpieczone przed wyślizgnięciem się ze ściany. Przy pracach 
montażowych należy przestrzegać zalecanych przez producenta instrukcji montażu i 
wytycznych dotyczących ułożenia, jak też ewentualnych ograniczeń dotyczących 
zastosowania. Inwestor powinien stwierdzić, czy prace wykonywane podczas 
przeprowadzania zmiany w instalacjach istniejących, nie będą naruszać obecnych tam 
zabezpieczeń instalacji elektrycznych.  

 

b. Zabezpieczenie elementów instalacji 

 Należy zwracać szczególną uwagę na staranne zapakowanie, dostawę  i składowanie 
na miejscu budowy takich części instalacji jak pompy, zawory bezpieczeństwa, urządzenia 
automatyczne, regulacyjne, jak też na inne wrażliwe części instalacji. Zabrudzone, bądź 
też uszkodzone części instalacji nie będą przyjmowane. W okresie montażu należy 
również podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze zmierzające do odpowiedniej 
ochrony wszelkiego rodzaju przewodów, puszek, czy otworów, które znajdują się w 



Strona | - 23 -  

 

danych częściach instalacji. Wrażliwą armaturę należy zamontować możliwie jak 
najpóźniej i zabezpieczyć ją przed zanieczyszczeniem. 

c. Wykonanie, próby i odbiory techniczne 

 Przed wykonaniem próby ciśnieniowej instalacje wodne należy starannie przepłukać. 
Instalacje grzewcze należy wyregulować hydraulicznie za pomocą zaprojektowanych 
zaworów równoważących tak by przepływy rzeczywiste były równe projektowanym.   

 Instalacje należy wykonać i odebrać zgodnie z: 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.               
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
ich usytuowanie 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji – COBRTI Instal, 
zeszyty 1-8 

 Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ 

 Wytyczne stosowania i projektowania - wewnętrzne instalacje 
wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych – COBRTI Instal 
1996r. 

 Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń 

 Projektami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami i normami 
 

d. Kontrola jakości robot  

 Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszystkie niezbędne próby             i 
badania kontrolne w celu potwierdzenia zgodności zainstalowanego sprzętu      z 
wymogami specyfikacji. 

 Wszystkie wymagane próby i badania kontrolne należy przeprowadzać 
zgodnie z harmonogramem uzgodnionym wcześniej z Kierownikiem 
budowy. Należy umożliwić Inspektorowi nadzoru, obecność przy 
przeprowadzeniu prób i kontroli. 

 Wszystkie próby przeprowadzone w czasie nieobecności przedstawiciela 
Zamawiającego będą uznane za nieważne, chyba że Inwestor zadecyduje 
inaczej, upoważniając Wykonawcę do przeprowadzenia takich prób. 

 Świadectwo przeprowadzenia próby powinno zawierać między innymi 
informacje na temat: daty i godziny przeprowadzenia próby, warunków 
zewnętrznych, pełny, szczegółowy opis próby, ich wyniki, jak również 
wszelkie informacje o zaobserwowanych nieprawidłowościach w pracy 
sprzętu. 

 Żaden materiał, sprzęt, czy element wyposażenia nie może być obudowany 
lub w inny sposób trwale osłonięty do czasu oględzin przeprowadzonych 
przez przedstawiciela na lub wydania pisemnego oświadczenia 
upoważniającego Wykonawcę do zapewnienia osłony dla dostarczonego 
produktu. 

 Żaden z dostarczonych produktów nie będzie wykończony poprzez 
malowanie zanim nie zostanie poddany oględzinom lub przed wydaniem 
decyzji o wykończeniu. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której wykończenie 
niezbędne jest do zapewnienia odpowiedniej ochrony przed czynnikami 
atmosferycznymi. 
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 Żadne urządzenie, element wyposażenia czy instalacja nie będzie uznana za 
kompletną dopóki określone w niniejszej specyfikacji oględziny i próby nie 
zostaną dokonane a ich wyniki nie potwierdzą zgodności dostarczanego 
produktu z określonymi wymogami. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia na swoje wyłączne 
życzenie, od konieczności uczestniczenia w oględzinach i próbach 
dostarczanych materiałów, sprzętu, czy wyposażenia. Prawo to w żaden 
sposób nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku przeprowadzenia 
wymaganych prób i dostarczenia Inspektorowi świadectw z ich wynikami. 

e. Oględziny, czystość, próby 

 Wszystkie elementy sprzętu i wyposażenia konieczne do wykonania prac 
będą odpowiednio składowane i zabezpieczane do czasu ich użycia. Rury, 
przewody i złącza będą zabezpieczone przez zaślepienie, zamknięcie lub 
uszczelnienie do czasu ich użycia. 

 Przed przekazaniem do odbioru i poddaniem próbom i oględzinom 
kontrolnym, instalacje zostaną kompleksowo oczyszczone,  

 Instalacje będą przepłukane, oczyszczone  

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje, na własny koszt, wszystkie pompy, 
sprężarki, butle gazowe, orurowanie czasowe, zawory do przepłukiwania, 
odpowietrzniki, spusty, obejścia, pętle, filtry i wszelkie inne  wyposażenie 
niezbędne do przepłukania, oczyszczenia, usunięcia niepożądanych 
substancji.  

 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że wszystkie odpady powstałe 
podczas przepłukiwania, oczyszczenia, usunięcia niepożądanych 
substancji zostaną usunięte zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami 
ochrony środowiska.  

 Wykonawca dostarczy, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, krótki 
opis proponowanej metody i procedur przepłukiwania, oczyszczenia, 
usunięcia niepożądanych substancji. Opisowi mają towarzyszyć rysunki 
pokazujące wszystkie czasowe lub stałe orurowanie, zawory, 
odpowietrzniki, spusty, miejsca pobierania próbek, miejsca wtryskiwania, 
pompy instalowane czasowo, obejścia   i pętle.  

Całość operacji płukania, czyszczenia, usunięcia niepożądanych substancji   i 
dezynfekcji ma zostać przeprowadzona w obecności Inspektora nadzoru. Zapisy z 
wszystkich testów mają być dołączone do ostatecznej dokumentacji powykonawczej. 
Po zakończeniu procesu czyszczenia i płukania wykonawca dokręci wszystkie śruby na 
kołnierzach i zaworach by zapewnić szczelność instalacji.  


