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UWAGA: 

 WYMIENIONE PONIŻEJ  MATERIAŁY  I  URZĄDZENIA NIE  SĄ WSKAZANIEM WYROBU -  SŁUŻĄ
TYLKO OKREŚLENIU WYMAGANEGO STANDARDU PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ I MOGĄ ZOSTAĆ
ZASTĄPIONE PRZEZ MATERIAŁY I URZĄDZENIA RÓWNOWAŻNE.  

1. Wstęp.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dot.  budowy  sieci  wodociągowej  i
kanalizacyjnej wg projektu budowlanego pod nazwą „ Budowa sieci  wodociągowej i  kanalizacji  sanitarnej w ulicy
Wiejskiej dla zadania „budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Tomaszów Lubelski”, na dz. nr 81, 79/2,
80/2, 7/2”.

Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym na zadanie opisane w powyższym punkcie.

Zakresem swym opracowanie obejmuje: 
– sieć wodociągową z rur PE160 o długości 228,5m na odcinku od wcinki w istniejącą sieć wodociągową

PE160 w ulicy Wiejskiej (węzeł 1) do ostatniego hydrantu przeciwpożarowego (węzeł 2), z rur PE90 – 3,0m,
56,0m  odgałęzień  od  sieci  z  rur  PE40,  5,0m  rur  z  kształtek  z  żeliwa  sferoidalnego  DN80,  3  hydranty
przeciwpożarowe DN80 podziemne 

– sieć  kanalizacyjną z  rur  PVC-U200  o długości  321,5m z  21  odgałęzieniami  od kanału  do granic  pasa
drogowego z rur PVC-U160 o łącznej długości 101,5m

– roboty towarzyszące budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Zakres robót objętych S.T
Specyfikacja obejmuje wszystkie roboty konieczne dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie

jak w punkcie wyżej wymienionym. 
Ogólne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za :
- realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną,  poleceniami  nadzoru

autorskiego i inwestorskiego
- zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa placu budowy oraz robót poza placem budowy (jeżeli wynikną) w

okresie trwania umowy, aż do zakończenia robót odbiorem końcowym
- budową  sieci  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót,  przywołanymi  w  opisie  do

projektu  polskimi  normami,  rozporządzeniem  MI  z  12.04.2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (łącznie z obowiązującymi Polskimi Normami przywołanymi w
rozporządzeniu) oraz Polskimi Normami wymienionymi w niniejszej S.T.

- bezpieczne  dla  ludzi  i  materiałów  przechowywanie  i  składowanie  tych  materiałów,  do  czasu  gdy  będą
potrzebne do wbudowania.

 Koszt zorganizowania objazdów i organizacji ruchu obejmujący opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem
Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, ustawienie tymczasowego
oznakowania i  oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, opracowanie projektu i  harmonogramu
robót, opracowanie projektu zaplecza technicznego budowy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, przygotowanie
konstrukcji  tymczasowej  nawierzchni  jeżeli  będzie  wymagana,  koszty  utrzymania  i  likwidacji  objazdów  organizacji
ruchu, uzyskania wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków – poniesie
Wykonawca.

Przekazanie placu budowy.
Przekazanie palcu budowy zostanie dokonane w terminie określonym w umowie o wykonanie robót. Łącznie z

przekazaniem placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy następujące dokumenty:
– dokumenty zgłoszenia robót
– dokumentację projektową
– opinię geotechniczną
– dziennik budowy
– księgę obmiarów
– specyfikację techniczną.
 Zabezpieczenie interesu osób trzecich.

 Wykonawca  zobowiązany  jest  do  oznaczenia  instalacji  i  urządzeń  oraz  do  zabezpieczenia   ich  przed
uszkodzeniem.   Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  obiektów  i  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  i
instalacje  podziemne.  Wykonawca  uzyska  od właścicieli  tych  urządzeń  i  instalacji  potwierdzenia  informacji  o  ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie  trwania  budowy.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  szkody  spowodowane  jego  działaniem.
Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać na podstawie uzgodnień z dysponentami sieci, uwzględniając
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uwagi  i  warunki  tych  dysponentów,  podane  w  ich  pismach,  dołączonych  do  projektu.  Odbioru  technicznego
zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonać przedstawiciel użytkownika danego uzbrojenia

Ochrona środowiska
 Wykonawca zobowiązany jest  do znajomości  przepisów o ochronie  środowiska  i  stosowania ich  w trakcie
prowadzenia robót.

W szczególności wykonawca zadba o to aby:
-  miejsca  na  bazy  i  magazyny,  drogi,  składowiska  będą  tak  zlokalizowane  i  prowadzone  aby  nie
zanieczyszczać środowiska naturalnego
- praca używanego sprzętu nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska naturalnego poza placem budowy
- nie wystąpiło zanieczyszczenie powietrza pyłami i  gazami, przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu, nie
doszło do wybuchu pożaru.
Kary naliczone za ewentualne zanieczyszczenie środowiska spowodowane przez personel wykonawcy lub  

w efekcie realizacji robót poniesie Wykonawca. 
 Materiały,  które  w sposób trwały  są szkodliwe dla otoczenia,  nie  będą dopuszczone  do użycia.   Wszelkie
materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę,
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
 Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
 Materiały  łatwopalne  muszą  być  zabezpieczone  przed dostępem osób trzecich  i   składowane w sposób
zgodny z odpowiednimi przepisami. 
 Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym przez  personel
wykonawcy lub w efekcie realizacji robót. 

Opieka nad robotami
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę i  ochronę nad robotami  i  za sprzęt i  materiały używane do
wykonywania robót. Wykonawca odpowiada za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych – uszkodzone naprawi lub
odtworzy na własny koszt. Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad robotami od daty rozpoczęcia do daty
odbioru końcowego i wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru.

Przestrzeganie prawa
 Wykonawca  ma  obowiązek  znać  wszystkie  przepisy  prawa,  przepisy  techniczno-budowlane,  warunki
techniczne oraz wytyczne i normy  związane z realizacją robót.

Definicje i pojęcia
ST – specyfikacja techniczna
CPV – wspólny słownik zamówień
PN – Polska Norma
Kolektor sanitarny - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia  ścieków z gospodarstw
domowych i ich transportu do oczyszczalni
Długość kolektora - odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi kolektora i w osi studni
Kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków
Studzienka kanalizacyjna (studzienka  rewizyjna) -  obiekt na kanale przeznaczona do kontroli  i  prawidłowej
eksploatacji kanałów
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do  przepływu ścieków
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór
kanalizacyjnych . umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu
Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego
Przeszkody - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci

 Wykopy – doły szerokoprzestrzenne i wąskoprzestrzenne, liniowe, dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji  
podziemnych

 Zasypka – wypełnienie gruntem wykopów z wymaganym zagęszczeniem
 Odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu składowiska, przeznaczony do

późniejszego zasypania wykopu lub innego wykorzystania lub nie
 Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających  

wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, w granicach od stacji  
uzdatniania wody

 Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód przeznaczony do doprowadzania wody do przyłączy  
wodociągowych

 Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do  
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru,  
Wykonawcą i Projektantem

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do  
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występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
 Odgałęzienie wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z granicą posesji odbiorcy  

wody 
 Armatura odcinająca, zaporowa – zasuwy
 Hydranty pożarowe – punkty czerpania wody do prowadzenia ochrony przeciwpożarowej obiektów.

2. Materiały.

Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały  zastosowane  do  przebudowy  sieci  wodociągowej  i
kanalizacyjnej  określonych  projektem powinny  posiadać  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  zgodnie  z
ustawą z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 92, poz. 881) przez: 

– oznakowanie znakiem CE (co oznacza, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską

aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE lub EOG, uznaną przez

KE za zgodną z wymaganiami podstawowymi)

– deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta  dla  wyrobu

umieszczonego  w  określonym  przez  KE  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i

bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej

– oznakowanie  znakiem „B”  (nie  podlegające  obowiązkowemu  oznaczeniu  CE,  dla  którego  dokonano  oceny

zgodności z Polską Normą albo z aprobatą techniczną lub uznano za „regionalny wyrób budowlany”).
 Materiały układane w pasie drogowym winny posiadać aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i
Mostów w Warszawie.
 Materiały  użyte  do  budowy  sieci  wodociągowej  z  odgałęzieniami  winny  posiadać  atest  higieniczny  PZH
dopuszczający do kontaktu materiałów z wodą pitną.
 Materiały o jakości nie akceptowanej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca na własny koszt wywiezie poza
teren budowy.

Materiały z demontażu należy zakwalifikować na te, które mogą nadać się do powtórnego  montażu i te które
do tego się nie nadają.
     Materiały nadające się do powtórnego montażu należy protokołem przekazać Inwestorowi. Dopuszcza się,
aby w porozumieniu Inwestora z Inspektorem Nadzoru materiały nadające się do powtórnego montażu wykorzystać
przez wbudowanie. 
 Materiały nienadające się do montażu Wykonawca winien na własny koszt utylizować.

3. Składowanie materiałów.

 - Rury z tworzywa sztucznego

 Rur  nie można zrzucać ze środków transportu. Niedopuszczalne jest  wleczenie rur  po podłożu. Rury należy

przechowywać w położeniu  poziomym na płaskim, równym podłożu,  w sposób gwarantujący  zabezpieczenie  ich

przed  uszkodzeniem  i  opadami  atmosferycznymi  oraz  spełnienie  warunków  bhp.  Wyroby  z  PE  i  PVC  należy

zabezpieczyć  przed  bezpośrednim  działaniem  promieni  słonecznych  poprzez  przykrycie  składu  plandekami

brezentowymi  lun  innymi  materiałem (np.  folia  nieprzeźroczystą  z  PVC lub  PE)  lub  wykonanie  zadaszenia.  Należy

zapewnić  cyrkulacje  powietrza  pod  powłoką  ochronną  aby  rury  nie  nagrzewały  się  i  nie  ulegały  deformacji.

Oryginalnie  zapakowane wiązki  rur  PVC można składować jedna na drugiej  do wysokości  maksymalnej  1,0m dla

małych średnic i 2,0m dla większych, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki

można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości

min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w

odstępach co 1-2m. Rury o różnych średnicach winny być składowane oddzielnie. Stos należy zabezpieczyć przed

przypadkowym ześlizgnięciem się  rury  poprzez  ograniczenie  jego szerokości  przy  pomocy  pionowych  wsporników

drewnianych.  Rury PE winny być składane w opakowaniach fabrycznych do wysokości 1,5m, bez tych opakowań – do

1,0m. Rury PE w kręgach winny być składane na statywach w pozycji pionowej. 
 - Kruszywo

 Składowisko  kruszywa  powinno  być  zlokalizowane  jak  najbliżej  wykonywanego  odcinka  sieci.  Podłoże

składowiska  powinno  być  równe,  utwardzone,  z  odpowiednim  odwodnieniem,  zabezpieczające  kruszywo  przed

zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.
 - Cement
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 Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany  cement

musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

 -Elementy studni betonowych i studni  bezwłazowych, węzły z żeliwa sferoidalnego

Składowanie studni – elementów prefabrykowanych: należy składować na placu składowym o wyrównanej i
odwodnionej  powierzchni.  Przy  składowaniu wyrobów w pozycji  wbudowanej  wysokość wbudowania nie powinna
przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów  wyrobów lub pojedynczych
kręgów.  Płyty  pokrywowe  mogą  być  składowane  na  otwartej  przestrzeni,  na  paletach  w  stosach  o  wysokości
maksimum 1,0 m. Składowane włazy kanałowe, armatura wodociągowa, kształtki z żeliwa sferoidalnego powinny być
posegregowane wg klas i średnic.

Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający uszkodzenie ich lub kradzież przez osoby obce.

4. Sprzęt i transport.

 Sprzęt stosowany w trakcie realizacji inwestycji winien być zgodny z wymaganiami katalogów KNR.
 Używany przez wykonawcę sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na wykonywane roboty jak i
jakość  tych  robót.  Ponadto  sprzęt  wykonawcy  nie  może  niekorzystnie  wpłynąć  na  wykonywanie  czynności
pomocniczych, załadunku, transportu i wyładunku materiałów. W przypadku użycia nietypowego sprzętu wykonawca
winien udowodnić na własny koszt inspektorowi nadzoru i inwestorowi jego przydatność.

Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację inwestora lub inspektora nadzoru.
Środki transportu stosowane w trakcie realizacji inwestycji winny być zgodne z wymaganiami katalogów KNR

dla poszczególnych robót.
 Użyte środki transportu jak i umieszczania na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innych osób.
Wybór środków transportu wykonawca przedstawia inspektorowi do akceptacji. Transport materiałów do budowy oraz
pochodzących z demontażu i rozbiórki obciąża wykonawcę.

Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2m.  Rury PVC i   PE należy przewozić samochodem z płaską podłogą, bez żadnych ostrych
krawędzi, poza skrzynię samochodu może wystawać tylko 5xDN rury. Rury o średnicach większych winny być układane
na spodzie. a wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe jak 1 m. Jeśli przewożone są luźne rury, to przy ich
układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m. Podczas transportu rury powinny
być zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz przed zmianą położenia.  Szczególną ostrożność należy zachować przy
transporcie  i  przeładunku  rur  w  temperaturze  bliskiej  0  o C  i  niższej  z  uwagi  na  kruchość  materiału  w  tych
temperaturach. 
 Do rozładunku materiałów z tworzyw sztucznych należy stosować liny i zawiesia z włókien.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich wbudowania. 
 Podczas transportu materiały muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się. 
 Przy  transporcie  prefabrykatów  w  pozycji  pionowej  na  kołowych  środkach  transportu  powinny  być  one
układane na elastycznych podkładach.
 

5. Wykonanie robót.

Wszystkie roboty winny być zgodne z projektem budowlanym, wymaganiami ST robót i poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz opisem pozycji katalogów nakładów KNR wymienionych w przedmiarze robót.
 Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność  za jakość  wykonania wszystkich  elementów i  rodzajów robót
występujących przy realizacji tematycznej inwestycji.

Zakres robót.
Jak w punkcie 1 ST i dokumentacji technicznej. 

 Dodatkowo do zakresu robót Wykonawca winien uwzględnić utrzymanie i likwidację placu budowy, pomiary
do rozliczenia robót wraz z dostarczeniem przyrządów, działania ochronne zgodnie z warunkami BHP, oświetlenie i
ogrzewanie  pomieszczeń  pracowniczych,  doprowadzenie  wody  i  energii  elektrycznej  do  punktów  wykorzystania,
dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, utrzymanie drobnych narzędzi i urządzeń, przewóz materiałów do miejsc
ich wykorzystania, obsługę geodezyjną, odbiory przez UDT, próby i  rozruchy, usuwanie odpadów i  zanieczyszczeń z
terenu  budowy,  nadzorowanie  robót  wykonywanych  przez  inne  przedsiębiorstwa  w  ramach  umowy  o
podwykonawstwie, działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy  na rzecz innych przedsiębiorstw, działania
zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych, ubezpieczenie robót do chwili  ich odbioru
końcowego, ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie, oddanie części
urządzeń budowy do dyspozycji innych przedsiębiorstw, działanie specjalne związane z ochroną środowiska, usuwanie
przeszkód, dodatkowe działania związane z ochroną i naprawą instalacji na budowie, zabezpieczenie przewodów, linii,
kabli,  drenów,  kanałów,  kamieni  granicznych,  drzew,  roślin,  dzierżawę  systemowych  umocnień  ścian  wykopów  i
urządzeń  do  odwadniania  wykopów,  prowadzenie  dziennika  pracy  systemu  odwadniającego,  jeżeli  taka  praca
wystąpi.  
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Warunki przystąpienia do robót.
 Przed przystąpieniem do robót  należy:

- ustalić (oznaczyć) repery robocze
- zlecić wytyczenie trasy sieci uprawnionemu geodecie
- dokonać sprawdzenia zgodności rzędnych istniejących z rzędnymi określonymi w projekcie
- dokonać sprawdzenia aktualności map w projekcie pod kątem uzbrojenia podziemnego terenu
- uzyskać zgodę zarządców dróg na wejście z robotami w pas drogowy 
- najpóźniej  na  7  dni  przed  rozpoczęciem robót  -  poinformować  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego o

planowanym terminie rozpoczęcia prac
- na czas robót wykopy ogrodzić i oznakować dla ruchu pieszego i pojazdów
- uzgodnić z zarządcami dróg sposób oznakowania.

Warunki gruntowo-wodne
  Do  określenia  parametrów  gruntowych  opracowano  opinię  geotechniczną.  W  ramach  badań
wykonano 2 otwory badawcze o głębokości 3,0m, nr 4 i 5 wg dokumentacji geologicznej.
 W otworze nr 4 stwierdzono:

• od terenu do poziomu 0,5m ppt – nasyp gruzowo-ziemny
• 0,5 -1,6m – piasek drobny barwy żółtobrązowej, wilgotny, średnio zagęszczony, ID=0,50 (warstwa nr I)
• 1,6 -2,0m – pył (less) barwy jasno-szarej, wilgotny, plastyczny IL=0,35 (warstwa nr IIIb) 
• 2,0 -3,0m – pył (less) barwy jasnoszarej, mokry, miękkoplastyczny,  IL=0,50 (warstwa nr IIIc)

 W otworze nr 4 nie nawiercono wody gruntowej.
W otworze nr 5 stwierdzono:

• od terenu do poziomu 0,7m ppt – glebę szarą
• 0,7-1,3m – piasek drobny barwy  żółtobrązowej, wilgotny, w spągu nawodniony, średnio zagęszczony, ID=0,50,

(warstwa nr I) 
• 1,3-2,1m - pył (less) barwy jasnoszarej, wilgotny, plastyczny  IL=0,35 (warstwa nr IIIb)
• 2,1-3,0m – pył (less) barwy jasnoszarej, mokry, miękkoplastyczny  IL=0,50 (warstwa nr IIIc).

 W otworze nr 5 wodę gruntową nawiercono na poziomie 1,2m poniżej terenu.
Szacuje się, że w poziomie posadowienia sieci wodociągowej, na początkowym odcinku ok. 60m, zalegać

będą  nienawodnione  piaski  drobne  ID=0,50,  na  pozostałej  długości  sieci  zalegać  będą  pyły  plastyczne  IL=0,35.
Ostatnie ok. 110m sieci układane będzie w warstwie nawodnionych pyłów plastycznych.  
 Szacuje się, że w poziomie posadowienia sieci kanalizacyjnej zalegać będą pyły miękkoplastyczne IL=0,50, w
części wykopów nawodnione, w części nie. Przyjmuje się, że na odcinku od S1 do S3 (90m) woda gruntowa nie wystąpi
powyżej dna wykopów, na pozostałych odcinkach długości sieci kanalizacyjnej woda gruntowa występować będzie
powyżej dna wykopu.
 Ze względu na fakt nawiercenia wody gruntowej na części projektowanych długości rurociągów,  budowę
sieci  wod-kan.  należy  prowadzić  w  okresie  „suchym”  (nie  poprzedzonym  roztopami  wiosennymi  czy  obfitymi
deszczami).

Głębokość przemarzania gruntu dla terenu wynosi 1,0 m ppt. 

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

(Dz.U.  poz.463  z  dnia  27.04.2012)  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów

budowlanych, ustalono geotechniczne warunki posadowienia:

• pierwsza kategoria geotechniczna, 

• warunki gruntowe proste. 

 Opinia geotechniczna jest w posiadaniu Inwestora. 

   Odwodnienie wykopów
 Ze  względu  na  zależność  poziomu  zwierciadła  wody  gruntowej  od  opadów  atmosferycznych,  zaleca się
realizację zadania w okresie suchym. 
 Na podstawie badań gruntowo-wodnych szacuje się wystąpienie wody gruntowej powyżej dna wykopu na
odcinku S3 – S9 budowy sieci kanalizacyjnej oraz na długości ostatnich  ok. 110m (licząc od węzła 2 w kierunku węzła
nr4) budowy sieci wodociągowej.
 Woda zawieszona jest na warstwie pyłów plastycznych w warstwie piasków drobnych. Do doboru odwodnienia
wykopów przyjmuje się nawodnienie pyłów plastycznych i miękkoplastycznych oraz piasków drobnych. 
 Wg opinii geotechnicznej  współczynnik filtracji dla pyłów plastycznych wynosi  od 1x10-6 m/s  do 1x10-5 m/s
( 0,0864m/d – 0,864m/d) a dla piasków drobnych od 1x10-4 m/s  do 1x10-5 m/s  ( 8,64m/d – 0,864m/d). Przyjmuje się do
obliczeń odwodnienia wykopów współczynnik średni filtracji wynoszący 1,4x10-5 m/s = 1,21m/d.  
 Odwodnienie odbywać się będzie odcinkami, najdłuższy odcinek wyniesie ok. 50m.
 Projektuje się odwodnienie wykopów metodą filtrów igłowych.
 Projektuje się zastosowanie filtrów igłowych z PE  32, o długości filtra właściwego 1,0m i długości całkowitej filtra
7 m. Wg obliczeń, rozstaw filtrów igłowych PE32 wynosi 0,77m dla wykopu liniowego i 1,06m dla wykopu pod studnię. 
 Ilość wody odprowadzanej z odcinka wykopu wynosi ok. 5,1m3/h dla odcinka 50m wykopu liniowego i 1,36m3/h
dla wykopu pod studnię.
 Filtry należy montować przy użyciu rury wpłukującej 133mm z zastosowaniem obsypki filtracyjnej (grunty pylaste
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poniżej piasków drobnych). Obsypka winna łączyć wszystkie warstwy.  Średnia grubość D50 ziarn obsypki winna być 5 –
10 - krotnie większa od średniej grubości d50 ziarn gruntu (oceny wielkości ziaren gruntu dokonać na roboczo przez
uprawnionego geologa).  Głębokość  wypłukania  igłofiltra  winna wynosić  około  1,0  -1,5  m poniżej  dna wykopu  a
odległość linii filtrów od skraju wykopu winna wynosić ok. 1,0m.

Wpłukanie  igłofiltrów  projektuje  się  wykonać  z  użyciem  samochodu  specjalnego  z  pompą  ciśnieniową  i
zasobnikiem wody (pojazd typu WUKO).

Kolektor ssący instalacji igłofiltrowej należy układać z niewielkim wzniosem w kierunku pompy w odległości ok.
0,5 m od linii wpłukanych igłofiltrów, bezpośrednio na wyrównanym gruncie lub podpórkach drewnianych. Wszystkie
króćce kolektora służące do połączenia z igłofiltrami muszą być skierowane do góry. Połączenia instalacji igłofiltrowej z
agregatem pompowym należy wykonać przy użyciu połączenia elastycznego i króćca kołnierzowego.

Odwodnienie powinno być prowadzone bez przerwy do czasu zakończenia robót na odcinku. Wodę z wykopu
rurociągami  tymczasowymi  należy  zrzucać  do  rowu  lub  na  teren  zielony  w  odległości  ok.  50-100m  od  miejsca
prowadzenia robót. Rurociągi tymczasowe należy układać po terenie i wybudować z rur PVC 110 lub PE110.

Wydajność agregatu pompowego winna wynosić nie mniej  jak 9,0  m3/h, z  uwzględnieniem współczynnika
zapasu 1,5. Projektuje się zastosowanie agregatu pompowego z silnikiem elektrycznym  zalecanego przez producenta
systemu igłofiltrów do odwadniania wykopów z zastosowaniem maksymalnie 80 filtrów igłowych

- zapotrzebowanie mocy 4,0-9,5 kW , 400V
- podciśnienie 9,5mH2O
- wydajność do 70 m3/h

 Zasilenie w energię elektryczną zgodnie z uzgodnieniami wykonawcy z  dostawcą energii  elektrycznej  lub z
agregatu prądotwórczego. Dopuszcza się zastosowanie innego, równoważnego systemu igłofiltrów do odwodnienia
wykopów. Odwodnienie odcinka wykopów należy prowadzić nieprzerwanie przez cały czas trwania robót na odcinku.
 Należy zaprowadzić dziennik pracy systemu igłofiltrowego.
 Na pozostałych odcinkach gdzie nie zaobserwowano wody gruntowej na gł. do 3,0m, nie przewiduje się jej
występowania, w trakcie wykonywania robót w okresie suchym. W przypadku wystąpienia wody gruntowej - należy
dokonać pompowania instalacją igłofiltrową  jak dla odcinka obecnie nawodnionego i rozpatrywanego (wg badań
gruntowych). 
 Roboty ziemne - wykopy

Przed  - przystąpieniem do robót ziemnych  należy ustalić (oznaczyć) repery robocze.
 Wytyczenie trasy sieci w terenie powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę na podstawie projektu
budowlanego. Przy tyczeniu kanału lokalizacja studni  kanalizacyjnych nie  wynika z  odległości  pomiędzy studniami
opisanymi w projekcie – odległości pomiędzy studniami opisano z dokładnością do 0,5m - lecz z lokalizacji na planie.
Równolegle  z  wytyczeniem  trasy  rurociągu  powinien  być  wyznaczony  pas  terenu  czasowo  zajęty  pod  budowę.
Wszelkie  uzbrojenia podziemne znajdujące się w pasie terenu zajętym pod budowę powinny być oznakowane w
terenie.  Wytyczenie  trasy  powinno  odbywać  się  przy  udziale  kierownika  budowy  i  inspektora  nadzoru  Inwestora.
Wytyczenie  trasy  winno  być  zakończone  protokołem,  do  którego  należy  dołączyć  szkice  z  czynności  tyczenia  z
oznaczeniem  uzbrojenia  podziemnego.  Dopuszcza  się  wytyczenie  trasy  odcinkami,  w  miarę  postępu  robót.  W
miejscach gdzie mogą występować znaczące utrudnienia w ruchu kołowym oraz wystąpieniu wymogu określonego
przez zarządcę drogi, należy opracować projekt organizacji ruchu i uzgodnić go ze służbami drogowymi.
 Przed rozpoczęciem robót należy dokonać sprawdzenia aktualności map pod kątem istniejącego uzbrojenia
podziemnego terenu i istniejących rzędnych terenu. 
 Przed wejściem z robotami na posesje należy bezwzględnie uzyskać od właścicieli posesji informacje na temat
ewentualnych,  istniejących  na  działce  urządzeń  podziemnych,  nie  wykazanych  na  mapach  geodezyjnych  –  w
przypadku natrafienia na takie uzbrojenie terenu, należy służbom geodezyjnym zlecić inwentaryzację tych urządzeń.
 Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą  PN-B-10736:1999, Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla
przewodów wodociągowych i  kanalizacyjnych, PN-B-10725:1997, Wodociągi – przewody zewnętrzne – wymagania i
badania,   PN-EN  1610:2002-  Budowa  i  badania  przewodów  kanalizacyjnych,  Roboty  ziemne  PN-B-06050:1999,
Geotechnika  -  Roboty  ziemne  -  Wymagania  ogólne,   PN  ENV  1046  - Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw
sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków. Praktyka instalowania pod ziemią
i nad ziemią, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.  U.  Nr  47  poz.  401)  oraz  instrukcjami  montażu  rurociągów
wodociągowych z PVC i  PE wybranych producentów rur.
 Przed przystąpieniem do wykopów, na terenach zielonych należy dokonać zdjęcia warstwy humusowej gruntu
o gr. ok. 70cm i  warstwę ok. 0,5m nasypu gruzowo-ziemnego. Następnie w obecności  przedstawiciela użytkownika
należy  dokonać  ręcznego  odkrycia  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  krzyżującego  się  z  projektowanymi
rurociągami i zabezpieczenia, zgodnie z wymaganiami użytkownika uzbrojenia.

Projektuje się ręczne i mechaniczne prowadzenie wykopów. 
 Ręcznie prowadzone wykopy należy wykonywać w miejscach skrzyżowań i  zbliżeń do urządzeń uzbrojenia
terenu  oraz  tam,  gdzie  nie  jest  możliwe  wprowadzenie  sprzętu.  Na  podstawie  analiz  przyjęto,  że  wykopy  ręczne
stanowić będą ok. 15% całości wykopów na sieci. 

Na pozostałych odcinkach sieci i przyłączy wykopy wykonywane będą mechanicznie.  
Projektuje się wykopy otwarte umacniane, o ścianach pionowych, wykonywane na odkład i z wywiezieniem

gruntu na stały odkład, w miejsce wskazane przez Inwestora. Na odkład projektuje się składanie gruntów piaszczystych,



8

wykorzystanych do wykonania warstw ochronnych rur i zasypki wykopów oraz gruntów żwirowych z utwardzenia drogi
wykorzystanych powtórnie do utwardzenia tymczasowego drogi ulicy Wiejskiej. Pozostałe grunty pylaste i glebę należy
wywieźć na stały odkład, w miejsce wskazane przez Inwestora.  
 Wykopy należy wykonywać do rzędnych umożliwiającej wykonanie podłoża pod rurociągi zgodnie z częścią
rysunkową i opisem do projektu.
 Szerokość dna wykopów umocnionych w świetle ścian wykopów (przed deskowaniem) winna wynosić 1,0m,
szerokość wykopu pod studnie winna wynosić więcej od wymiaru zewnętrznego studni po 0,5m z każdej strony. 
 Drabiny do zejścia do wykopu należy ustawić nie rzadziej jak co 20 m od chwili, kiedy głębokość wykopu 
przekroczy 1 m. W miejscach, gdzie urobek składany będzie wzdłuż wykopów, pas do komunikacji wzdłuż wykopów 
winien mieć szerokość min. 1,0 m. Na czas budowy, wykopy należy ogrodzić i oznakować dla ruchu pieszego i dla 
ruchu pojazdów. W miejscach, gdzie będzie to konieczne, należy budować mostki i kładki dla pieszych. Wykopy w 
pasach drogowych winny być  wyposażone (obok barierek) w oświetlenie uruchamiane na noc. Zajęty pas drogowy 

winien być oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i wymaganiami zarządcy drogi.

 Wykonawca winien wykonywać wykopy w taki sposób, aby nie doprowadzić do zniszczenia bądź uszkodzenia
istniejących obiektów, w tym jezdni, budynków oraz ogrodzeń.

Umocnienia ścian wykopów
 Wszystkie  wykopy  o  ścianach  pionowych  i  głębokości  powyżej  1m  należy  umacniać.  Umacnianie  ścian
wykopów należy wykonywać sukcesywnie, w miarę pogłębiania wykopów.  Do umacniania ścian wykopów  należy
stosować umocnienia systemowe typu BOX,  dopuszczone do umacniania wykopów do głębokości  min.  4,0m (lub
więcej)  lub  równoważnych,  montowanych  przez  podkopywanie  i  pogrążanie  (wciskanych  w  trakcie  głębienia
wykopów), w systemie np. SBH, PODLASIE, KOPRAS lub innych równoważnych, zgodnie z technologią dostawcy systemu.
 Elementy umocnień winny być zabezpieczone przed wpływami warunków atmosferycznych. 
 Umocnienia winny wystawać minimum 15 cm powyżej terenu  i szczelnie  do terenu przylegać.  

Podłoża pod rurociągi i studnię kanalizacyjną betonową
 Podłoża pod rurociągi należy wykonywać po odwodnieniu (osuszeniu) wykopu.
 Podłoże pod sieć wodociągową z odgałęzieniami układaną w nienawodnionych piaskach drobnych stanowić
będzie  podsypka o  grubości  5cm, wykonana na wyrównanym i  nienaruszonym dnie  wykopu,  z  piasku  drobnego,
uprzednio wydobytego z wykopu. W podsypce należy wykonać zagłębienie tak aby rura przylegała do podsypki min.
¼ obwodu. 

 Podłoże pod rurociągi wodociągowe układane w pyle plastycznym,  należy wykonać w sposób następujący:
w  dnie  wykopu  należy  wykonać  ławę  żwirowo  –  piaskową  (1:0,3)  grubości  20cm  w  otulinie  z  geowłókniny
wzmacniającej dwukierunkowej. Na tak wykonanej ławie należy ułożyć geowłókninę filtracyjno-separacyjną a na niej
wykonać  podsypkę  pod  rurociągi  grubości  10cm  z  gruntu  grupy  1  wg  PN-ENV 1046:2007,  który  stanowić  mogą
gruboziarniste  piaski,  pospółki,  mieszaniny  żwirowo-piaskowe  (grunty  dowiezione).  Podsypkę  należy  układać  na
geowłókninie,  która  obejmować  winna łącznie  z  podsypką także  wartswę  ochhronną zasypu  (obsypkę).  Wymiary
maksymalnych ziaren materiału na podsypkę winna być zgodna z wymaganiami wybranego producenta rur.

 Podłoże  pod  rurociągi  rurociągi  kanalizacyjne  układane  w  warstwie  pyłów  miękkoplastycznych,   należy
wykonać w sposób następujący: w dnie wykopu należy wykonać ławę żwirowo – piaskową (1:0,3) lub tłuczniową
grubości  20cm w  otulinie  z  geowłókniny  wzmacniającej  dwukierunkowej.  Na tak  wykonanej  ławie  należy  ułożyć
geowłókninę filtracyjno-separacyjną a na niej wykonać podsypkę pod rurociągi grubości 10cm z gruntu grupy 1 wg
PN-ENV  1046:2007,  który  stanowić  mogą  gruboziarniste  piaski,  pospółki,  mieszaniny  żwirowo-piaskowe  (grunty
dowiezione). Podsypkę należy układać na geowłókninie, która obejmować winna łącznie z podsypką także wartswę
ochhronną  zasypu  (obsypkę).  Wymiary  maksymalnych  ziaren  materiału  na  podsypkę  winna  być  zgodna  z
wymaganiami wybranego producenta rur. W warstwie podsypki należy wykonać zagłębienie dla rury tak, aby rura co
najmniej ¼ obwodu przylegała do podłoża.

 Posadowienie studni kanalizacyjnych należy wykonać na 10cm warstwie chudego betonu C12/15 wykonanej
na ławie żwirowo – piaskowej (1:0,3) grubości 20cm ułożonej w otulinie z geowłókniny wzmacniającej dwukierunkowej. 

Wymagania dla geowłókniny przyjęto wg „kryteria i zasady doboru geosyntetyków …”,  opracowanie ZOIIB.

 Geowłóknina z funkcją wzmocnienia, dwukierunkowa, winna spełniać następujące wymagania:
- wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach, nie mniej jak 20kN
- wydłużenie przy zerwaniu w obu kierunkach, nie więcej jak 10%
- wytrzymałość na przebicie statyczne (badanie CBR) min. 2500N
- wytrzymałość na przebicie dynamiczne , średnica otworu nie więcej jak 15mm
- wodoprzepuszczalność nie mniej jak 1x10-5m/s
- wytrzymałość na rozdzieranie w obu kierunkach nie mniej niż 250N
- charakterystyczna wielkość porów O90 0,06-0,2mm, przyjęto dla pyłów  0,06-0,11mm
- okres użytkowania 100 lat

 Geowłóknina filtracyjno-separacyjna winna spełniać następujące wymagania:
- wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach, nie mniej jak 3kN
- wydłużenie przy zerwaniu w obu kierunkach, nie mniej jak 50%
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- wytrzymałość na przebicie statyczne (badanie CBR) min. 1000N
- wytrzymałość na przebicie dynamiczne , średnica otworu nie więcej jak 30mm
- wodoprzepuszczalność nie mniej jak 1x10-5m/s i min. 100xkgruntu=100x10-5 = 1 x 10-3m/s = 0,001m/s
- wytrzymałość na rozdzieranie w obu kierunkach - nie ma wymagań
- charakterystyczna wielkość porów O90 0,06-0,2mm, przyjęto dla pyłów  0,06-0,11mm
- okres użytkowania 100 lat.

Obsypka rurociągów
 Na zmontowanych rurociągach należy wykonać warstwę ochronną zasypu (obsypkę).   
 Wg wymagań normy PN ENV 1046 „zasypka w strefie rury” winna sięgać 10-30cm ponad wierzch rury, wg
wymagań producentów rur minimalna grubość warstwy ochronnej zasypu winna wynosić 30cm ponad wierzch rury – i
taką grubość przyjęto w projekcie. 

Na  zasyp  w  obrębie  strefy  niebezpiecznej,  zgodnie  z  normą  PN-86/B-02480  p.  3  można  stosować  grunt
nieskalisty, bez grud, kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnio ziarnisty. 
 Warstwę ochronną zasypu rur wodociągowych układanych w nienawodnionych piaskach drobnych należy
wykonać z piasku uprzednio wydobytego z wykopu, jaki użyty był na podsypkę. 
 Warstwę ochronną zasypu rur wodociągowych układanych w pyłach plastycznych  należy wykonać gruntami
dowiezionymi grupy 1 wg PN-ENV 1046:2007, jakie użyte były na podsypkę. 
 Warstwę ochronną zasypu rur  kanalizacyjnych układanych  w pyłach miękkoplastycznych należy  wykonać
gruntami dowiezionymi grupy 1 wg PN-ENV 1046:2007, który stanowić mogą gruboziarniste piaski, pospółki, mieszaniny
żwirowo-piaskowe. Grunt obsypki winien być taki sam jak grunt podsypki.
 Warstwę ochronną zasypu należy wykonać ręcznie. 
 Zagęszczenia materiału w obrębie strefy niebezpiecznej należy dokonać po obu stronach przewodu, nogami
lub ubijakiem ręcznym min. 15 kg,   zgodnie  z  technologią producenta rur.   Zagęszczenie zasypki  wstępnej  należy
wykonać nogami lub ręczne, bez stosowania urządzeń wibracyjnych (możliwe zjawisko tiksotropii  gruntów pylastych
przy stosowaniu urządzeń wibrujących i drgających).  
 Zagęszczenie warstwy ochronnej zasypu winno być wykonane zgodnie z PN-ENV 104, warstwami, do uzyskania
klasy zagęszczenia W (wysokiej) czemu odpowiada stopień zagęszczenia

• 96-100% wg standardowej metody  Proctora  dla  gruntów  grupy  2-ej   wg PN-ENV 1046:2007  obsypki  sieci
wodociągowej układanej w piaskach drobnych

• 98-100% wg standardowej metody Proctora dla gruntów 1 wg PN-ENV 1046:2007, obsypki rur kanalizacyjnych i
wodociągowych układanych w pyłach plastycznych. 

 Warstwa ochronna zasypu przy zastosowaniu geowłókniny, winna być wykonana w otulinie z  geowłókniny
łącznie z podsypką piaskową.
 Na  poziomie  ok.  0,3m nad  rurą  wodociągową  z  tworzywa  sztucznego  należy  ułożyć  taśmę  lokalizacjno-
ostrzegawczą (TOL) z wtopioną wkładką identyfikacyjną stalową.  

Zasypka wykopów
 Kiedy grubość warstwy obsypki  ponad wierzchem rury wynosi  co najmniej  30 cm, pozostałą część wykopu
należy wypełnić – zgodnie z wymaganiami zarządcy drogi piaskiem. Zasypkę wykopów należy  wykonywać :
 - ręcznie w miejscach, gdzie wykopy wykonywane były ręcznie
 - mechanicznie tam, gdzie wykopy wykonywane były mechanicznie.
 Zasypka wykopów wymaga zagęszczenia zgodnie z PN-ENV 1046. Zagęszczenie zasypki winno być wykonane
warstwami,  do uzyskania  klasy  zagęszczenia W (wysokiej)   czemu odpowiada stopień  zagęszczenia  96-100% -  wg
standardowej metody Proctora - dla gruntów grupy 2 (piaski drobne) i 98-100% - dla gruntów grupy 1-ej.  
 Zagęszczanie wykopów projektuje się wykonać przez zagęszczanie nogami lub ubijakiem ręcznym min. 15kg,
bez  stosowania  urządzeń  wibracyjnych  (możliwe  zjawisko  tiksotropii  przy  stosowaniu  urządzeń  wibrujących  i
drgających).  
 W trakcie postępowania zasypki wykopów należy sukcesywnie demontować umocnienia ścian wykopów.
 Po  zasypaniu  wykopów  należy  dokonać  rozplantowania  uprzednio  zdjętej  warstwy   gruntów  żwirowych
wykorzystanych do utwardzenia tymczasowego drogi ulicy Wiejskiej.
 Teren po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu  pierwotnego.  

Montaż rurociągów wodociągowych
Roboty montażowe należy prowadzić w suchych (odwodnionych) wykopach.

 Budowę  sieci  należy  rozpocząć  od  włączenia  w  istniejące  sieci  wodociągowe  DN150  w  ulicy  Wiejskiej,
wybudowaną z  rur  PE.  Przed rozpoczęciem robót  należy  dokonać  odkrywki  sieci,  celem potwierdzenia wielkości  i
rodzaju materiału zastosowanego do budowy tej sieci, dla dobrania materiałów na wcinkę.  
 Projektowana sieć wodociągowa obejmuje:

• 228,5m rurociągów o średnicy PE160
• 3,0 m rurociągów o średnicy PE90
• 56,0m rurociągów o średnicy PE40
• 5,0m rurociągów z żeliwa sferoidalnego DN80.

Układkę rurociągów należy wykonywać ściśle z instrukcjami montażowymi układania rurociągów w gruncie
wydanymi przez producentów rur.

Przed  upuszczeniem  rur  do  wykopu  należy  sprawdzić  ich  stan  techniczny,  celem  odrzucenia  materiału
posiadającego jakąkolwiek wadę.
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Montaż rur winien odbywać się przy temperaturze nie niższej jak + 5oC.
 ¼Przewód po ułożeniu na podłożu winien przylegać do niego co najmniej  obwodu .

Rurociągi należy układać ze spadkami jak w części rysunkowej opracowania.
 Zabrania się podkładania pod rurociągi twardych elementów jak kamienie, drewno itp.

Skrzyżowania i zbliżenia sieci wodociągowej
 Projektowane rurociągi sieci wodociągowej z odgałęzieniami będą się krzyżować z następującym  istniejącym
i projektowanym uzbrojeniem  terenu:

• kablami energetycznymi 
• kablami telekomunikacyjnymi
• projektowanymi kanałami sanitarnymi.

 Skrzyżowania z  istniejącymi kablami  telefonicznymi  wymagają zastosowania na kablach rur  dwudzielnych z
PVC  o  średnicy  90mm  i  długości  o  długościach  jak  w  części  rysunkowej  opracowania  (min.  1,0m  poza  obrys
wodociągu w każdą stronę, mierząc prostopadle do rury wodociągowej). Skrzyżowania z kablami telefonicznymi winny
być zgodne z Rozp. MI z 26.10.2005r.
 Skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi wymagają zastosowania na kablach rur dwudzielnych z
PVC o średnicy 90mm i długości o długościach jak w części rysunkowej opracowania (przyjęto min. 1,0m poza obrys
wodociągu w każdą stronę,  mierząc prostopadle do rury  wodociągowej).  Zaleca się,  aby prace w obrębie  kabli
energetycznych były prowadzone przy wyłączonych z ruchu kablach. Skrzyżowania winny być zgodnie z normą PN-
76/E-05125.
 Skrzyżowanie  wodociągu  z  PE  z  rurami  kanalizacyjnymi  z  PVC  nie  wymaga  stosowania  dodatkowych
zabezpieczeń. W obrębie skrzyżowania, w odległości do 1,5m od skraju rury kanalizacyjnej, nie powinno występować
na rurze wodociągowej i kanalizacyjnej połączenie rur. 
 Należy  zwrócić  uwagę  w  trakcie  prowadzenia  robót  w  pobliżu  linii  energetycznych  napowietrznych:
wykonywanie robót sprzętem mechanicznym (dźwigi, koparki) w bezpośredniej bliskości linii  elektroenergetycznych i
trakcyjnych będących pod napięciem, jest niedopuszczalne. Prace te, w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych,
są dozwolone w odległości nie mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów linii) niż:

– 3 m od linii o napięciu znamionowym do 1 kV,
– 5 m od linii do 15 kV,
– 10 m od linii do 30 kV,
– 15 m od linii do 110 kV.

 Sprzęt,  który będzie pracować w niebezpiecznej  odległości  od napowietrznych linii  elektroenergetycznych,
należy wyposażyć w sygnalizatory napięcia. Jeżeli zachodzi taka konieczność to prace pod liniami energetycznymi i w
bezpośredniej odległości od tych linii należy wykonywać ręcznie lub przy wyłączonych z ruchu liniach. 
 Wykonanie  skrzyżowania  winno  odbywać  się  w  obecności  przedstawiciela  uzbrojenia  podziemnego  przy
prowadzeniu ręcznych robót ziemnych. Z wykonania skrzyżowania należy sporządzić protokół.  
 Prace na kablu należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności, jeżeli to możliwe – to przy wyłączonym
z ruchu kablu.  Roboty ziemne w obrębie skrzyżowania wykonywać ręcznie, w obecności przedstawiciela użytkownika
uzbrojenia. Z wykonania skrzyżowania należy sporządzić protokół.
 Uwaga: należy zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie kable energetyczne podziemne mogły zostać naniesione
na  mapę.  Należy  liczyć  się  z  możliwością  wystąpienia,  głównie  w  obrębie  posesji  prywatnych,  innych,
niezainwentaryzowanych kabli. Z tego powodu przed przystąpieniem do robót należy uzyskać informacje od właścicieli
posesji na temat ewentualnego występowania niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego na tych posesjach. 

Rurociągi i armatura, węzły
 Z uwagi na układkę sieci wodociągowej pod jezdnią ulicy Wiejskiej, projektuje się wybudowanie wodociągu z
rur PE o minimalnej ilości połączeń i jednocześnie o najwyższej wytrzymałości. 
 Do  budowy sieci  wodociągowej  dobrano  rurę  PE  klasy  100  TS,  wielowarstwową,  SDR11,  PN16,  o  średnicy
zewnętrznej 160mm i grubości ścianki  14,6mm, która produkowana jest w odcinkach 100 metrowych. 

 Do budowy odgałęzień od sieci wodociągowej projektuje się zastosowanie rur polietylenowych z PE klasy 100,
o średnicy 40 x 3,7 mm, szeregu SDR11 na ciśnienie nominalne PN16.
 Podejścia pod hydranty pożarowe HP80 projektuje się wybudować z rur PE klasy 100, 90x8,2mm, PN16 oraz
króćców i kształtek z żeliwa sferoidalnego kołnierzowych, DN80 na ciśnienie PN16.
  Materiały do budowy sieci winny posiadać aprobatę IBDiM dopuszczająca do budowy sieci w infrastrukturze
komunikacyjnej.

Połączenia  rur  PE  z  rurami  PE  należy  realizować  przez  zgrzewanie  doczołowe  lub  za  pomocą  muf
elektrooporowych albo połączeń kołnierzowych z zastosowaniem kołnierzy specjalnych do rur PE z zabezpieczeniem
przed przesunięciem na PN16. Zastosowanie takich kołnierzy nie wymaga stosowania bloków oporowych.
 Połączenia rur  PE  z  istniejącymi  rurociągami  (w miejscach włączenia w istniejące sieci)  należy  wykonać z
zastosowaniem  kołnierzy  specjalnych  do  rur  (wg  stanu  po  odkryciu  istniejącej  rury)  z  zabezpieczeniem  przed
przesunięciem na PN16.

Połączenia  rur  PE  z  kształtkami  kołnierzowymi  z  żeliwa  sferoidalnego  należy  realizować  z  zastosowaniem
połączeń kołnierzowych, przy użyciu kołnierzy do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunięciem na PN16.

Wykonanie  odgałęzień pod hydranty projektuje się wykonać za pomocą trójników kołnierzowych z  żeliwa
sferoidalnego. 
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 Zmiany kierunków trasy projektuje się wykonać z kształtek PE klasy 100 SDR11 na ciśnienie nominalne PN16 do
zgrzewania elektrooporowego lub łuków dwukołnierzowych z żeliwa sferoidalnego. 
 Promień gięcia rur PE zależny jest od temperatury otoczenia i średnicy rury i powinien być nie mniejszy jak:

20 x DN  w temperaturze +20o i więcej 

35 x DN  w temperaturze +10o 

50 x DN  w temperaturze +  0o . 
 Jako podstawę pod hydranty pożarowe projektuje się zastosowanie kolan z żeliwa sferoidalnego „N” na PN16
ze stopką DN80 i luźnym kołnierzem.
 Przed  węzłem  nr  2  oraz  przed  każdym  z  hydrantów  przeciwpożarowych  projektuje  się  montaż  zasuw
odcinających,  kołnierzowych,  klinowych,  wykonanych  z  żeliwa  sferoidalnego  z  zewnątrz  i  od  wewnątrz
epoksydowanych zgodnie z EN14901, na ciśnienie maksymalne robocze PN10/16,  z klinem z żeliwa sferoidalnego z
nawulkanizowaną   powłoką  elastomerową,  o  monolitycznej  budowie  zasuwy  (korpus  i  pokrywa  stanowią  jedna
całość).  Na zasuwach należy  zainstalować obudowy do zasuw teleskopowe,  w miejscu  zabudowy obudowy,  na
terenie ustawić skrzynkę żeliwną do zasuw. Lokalizację zasuw należy oznakować za pomocą tabliczek do zasuw z
domiarami, umieszczonych na trwałych obiektach.
 Dla ochrony  przeciwpożarowej  zaprojektowano hydranty  przeciwpożarowe podziemne,  DN80,  na  PN16,  o
wydajności  10  l/s,  z  przyłączami  75mm dla  węży  strażackich.  Hydranty  montowane  w sieci  wodociągowej  winny
posiadać obok aprobaty technicznej – atest PZH i świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.  Ciśnienie na hydrantach przyjęto (na podstawie przeprowadzonych
obliczeń) więcej jak 0,2MPa. Hydranty lokalizowane będą w rozstawie mniejszym jak co 150m i w odległości do 75m do
chronionych obiektów. Przed każdym hydrantem, na odgałęzieniu od sieci należy zamontować zasuwę. Typ zasuwy jak
wyżej opisano. Odległość od zasuwy do hydrantu nie może być mniejsza jak 1,0m. Teren wokół hydrantu o wymiarach
1,0x1,0m należy utwardzić przez wykonanie obruku betonowego lub kamiennego albo z kostki. Wysokość króćców do
przyłączenia węży strażackich hydrantu nadziemnego winna wynosić ok. 0,6-0,7m nad terenem. W miejscu montażu
hydrantu  podziemnego należy  zainstalować skrzynkę żeliwną do hydrantu.  Konieczne  przedłużenie  podejścia pod
hydrant należy wykonać za pomocą 2-kołnierzowych króćców typu FF DN80 z żeliwa sferoidalnego. Kolano stopowe
pod hydrant, trójniki i zasuwy należy ustawiać na płytce betonowej chodnikowej 50x50x7cm. Wykop nad płytką pod
hydrantem do wysokości 1,0m należy wypełnić zasypką żwirowo-piaskową. Lokalizację hydrantów należy oznakować
tabliczkami do hydrantów montowanymi na trwałych obiektach lub na słupkach jako wolnostojące.
 W  części  rysunkowej   na  schemacie  montażowym  węzłów  przedstawiono  szczegółowo  każdy  z
projektowanych węzłów.  
 Włączenie odgałęzień sieci wodociągowej projektuje się wykonać opaskami do nawiercania 160x32, na PN16,
do rur PE. Na odgałęzieniu projektuje się zamontowanie:

• złączki ISO do rur PE z gwintem rurowym (wkręcona w opaskę)
• rury PE TS , dn40 (wmontowana w złączkę ISO)
• zasuwy przyłącza domowego z żeliwa sferoidalnego na PN16 z obustronnym złączem ISO do rur PE 40
• rury PE TS, dn40 do granicy pasa drogowego (wmontowana w zasuwę przyłącza domowego). 

 Na  zasuwach  domowych  należy  zainstalować  obudowy  do  zasuw  teleskopowe,  w  miejscu  zabudowy
obudowy, na terenie ustawić skrzynkę żeliwną do zasuw. Lokalizację zasuw należy oznakować za pomocą tabliczek do
zasuw z domiarami, umieszczonych na trwałych obiektach. 
 Układkę rurociągów należy wykonywać ściśle z instrukcjami montażowymi układania rurociągów w gruncie
wydanymi przez wybranego producentów rur.
 Po ułożeniu rurociągów a przed zasypaniem, należy zlecić uprawnionym służbom geodezyjnym, wykonanie
inwentaryzacji wybudowanej sieci wodociągowej z odgałęzieniami.  
 Wszystkie materiały użyte do budowy sieci wodociągowej winny posiadać atest higieniczny PZH. 

Próby wybudowanej sieci wodociągowej
 Wybudowaną  sieć  wodociągową  i  odgałęzienia  wodociągowe  należy  poddać  próbie  szczelności.
Wymagania i badania przy odbiorze wodociągów polietylenowych określone są w w załączniku A.27 normy PN-EN 805.
Próba szczelności sieci obejmuje:
 - fazę wstępną, zawierającą okres relaksacji, połączoną z nią próbę spadku ciśnienia i 
 - zasadniczą próbę szczelności.
 W pierwszym rzędzie należy dokonać przepłukania i odpowietrzenia rurociągu a następnie dokonać obniżenia
ciśnienia  do  poziomu  ciśnienia  atmosferycznego.  Przez  min.  60  min  należy  pozwolić  na  relaksację  naprężeń  w
rurociągu, aby uniknąć wstępnych naprężeń pochodzących od ciśnienia wewnętrznego.  Po upływie okresu relaksacji
należy szybko (nie dłużej niż 10 minut) i w sposób ciągły podnieść ciśnienie do poziomu ciśnienia próbnego, które winno
wynosić 1,5 x ciśnienia roboczego lecz nie mniej jak 10 bar -  w danym przypadku 10bar.  Ciśnienie próbne należy
utrzymywać przez 30 minut przez dopompowywanie wody (w sposób ciągły albo z krótkimi przerwami). W tym czasie
należy przeprowadzić wzrokową inspekcję rurociągu, celem znalezienia ewentualnych nieszczelności. Przez kolejną 1
godzinę nie należy pompować wody, pozwalając aby badany odcinek rozciągnął się na skutek lepkosprężystego
pełzania. Na na koniec fazy wstępnej zmierzyć poziom ciśnienia w rurociągu. Jeżeli ciśnienie spadło o więcej niż 30%
ciśnienia próbnego, należy przerwać fazę wstępną i obniżyć ciśnienie wody w badanym odcinku do zera. Po ustaleniu
przyczyny tak dużego spadku ciśnienia należy zapewnić właściwe warunki  testu. Ponowne przeprowadzenie próby
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możliwe jest po co najmniej 60-minutowym okresie relaksacji. Następnie należy przeprowadzić  zintegrowaną próbę
spadku ciśnienia. W  tym celu należy w końcu fazy wstępnej  gwałtownie obniżyć ciśnienie w ruro ciągu o 10-15%
wartości ciśnienia próbnego poprzez upuszczenie wody z badanego odcinka a następnie dokładnie zmierzyć objętość
upuszczonej  wody  ΔV,  obliczyć  dopuszczalny  ubytek  wody  ΔVmax  według  poniższego  wzoru  i  sprawdzić,  czy
upuszczona ilość wody ΔV nie przekracza wartości dopuszczalnej ΔVmax:

ΔV max=1,2⋅V⋅ Δp⋅( 1
Ew

+
D

e⋅ ER

)

gdzie:
∆Vmax – dopuszczalny ubytek wody [litry] 
V – objętość testowanego odcinka [litry]
∆p – zmierzony spadek ciśnienia [kPa] 
EW – w spółczynnik ściśliwości wody [kPa] (należy przyjąć war- tość 2,06 × 106 kPa)
D – wewnętrzna średnica rurociągu [m]
e – grubość ścianki rurociągu [m] 
ER –  moduł Younga materiału rury na kierunku obwodowym [kPa] (należy przyjąć wartość 8 × 105 kPa)
1,2 – w spółczynnik poprawkowy dla zasadniczej próby szczelności (uwzględniający zawartość powietrza).
 Dla właściwej  interpretacji  uzyskiwanych wyników istotne  jest  zastosowanie  odpowiedniej  wartości  ER  oraz
uwzględnianie  zmian  temperatury  i  czasu  przeprowadzania  próby  szczelności.  Szczególnie  w  przypadku  badania
rurociągów o małych średnicach i krótkich odcinków ∆p i ∆V winny być mierzone tak dokładnie, jak to tylko możliwe.
 Jeżeli  ∆V jest większe niż ∆Vmax, to należy przerwać badanie i  po obniżeniu ciśnienia do zera jeszcze raz
dokładnie odpowietrzyć rurociąg.
 Po uzyskaniu pozytywnego wyniku fazy wstępnej  można przystąpić do przeprowadzenia zasadniczej  próby
szczelności.  Lepkosprężyste  pełzanie  materiału  rury  pod wpływem naprężeń wywołanych ciśnieniem próbnym jest
przerwane przez zintegrowany test spadku ciśnienia na koniec fazy wstępnej. Nagły spadek ciśnienia wewnętrznego
prowadzi  do  kurczenia  się  rurociągu.  Należy  przez  okres  30  minut  (zasadnicza  próba  szczelności)  obserwować  i
rejestrować wzrost ciśnienia wewnętrznego wywołany kurczeniem się rurociągu. 
 Zasadniczą próbę  szczelności  można uznać  za pozytywną,  jeżeli  linia  zmian  ciśnienia wykazuje  tendencję
wzrostową i w ciągu 30 minut nie wykazuje spadku. Jeżeli w tym czasie krzywa zmian ciśnienia wykaże spadek, to jest to
oznaką nieszczelności badanego odcinka.
 W przypadku wątpliwości należy zasadniczą próbę szczelności przedłużyć do 90 minut. Wówczas dopuszczalny
spadek ciśnienia jest ograniczony do 25 kPa względem maksymalnej wartości ciśnienia uzyskanej w fazie kurczenia się
rury. Jeżeli ciśnienie spadnie o więcej niż 25 kPa, to test należy uznać za negatywny. Po usunięciu zidentyfikowanych w
trakcie  próby  uszkodzeń  należy  powtórzyć  całą  próbę.  Powtórne  wykonanie  zasadniczej  próby  szczelności  jest
dopuszczalne pod warunkiem przeprowadzenia całej procedury testowej łącznie z 60-minutowym okresem relaksacji w
fazie wstępnej.
 Próby szczelności wybudowanych przyłączy wodociągowych projektuje się wykonać ciśnieniem 10bar zgodnie
z PN-B-10725 i Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych, wydanie COBRTI INSTAL, zeszyt nr
3. W czasie trwania próby przez okres 30 minut nie może wystąpić w badanym rurociągu spadek ciśnienia. 
 Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób, wybudowany odcinek sieci  czy przyłącze należy zdezynfekować
wodnym  roztworem podchlorynu  sodu  a  następnie  dokładnie  przepłukać.  Dezynfekcję  przewodu  przeprowadzić
poprzez dodanie do wody wodociągowej  roztworu wodnego podchlorynu sodu. Dawka winna być uzgodniona z
Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Tomaszowie Lubelskim, czas kontaktu winien wynosić min. 24 godziny.
Potwierdzeniem przydatności wody do spożycia z nowo wybudowanej sieci mogą być tylko dopuszczające badania
fizyko-chemiczne  i  bakteriologiczne  pobranych  z  sieci  próbek  wody,  których  wykonanie  wykonawca  wodociągu
winien zlecić do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Lubelskim. 
 Znakowanie rurociągów i armatury, zabezpieczenie antykorozyjne
 Wszystkie  rurociągi  z  tworzywa sztucznego  należy  oznakować  taśmą  ostrzegawczą  z  wkładka metalową.
Taśmę należy lokalizować na poziomie 0,3m nad rurociągiem. 
 Lokalizacja armatury odcinającej na sieci i przyłączach wodociągowych winna być oznakowana tabliczkami
do zasuw, zgodnie z PN-B-09700. Dokładność domiarów winna wynosić 0,1m. Tabliczki należy montować na trwałych
obiektach budowlanych lub na metalowych słupkach.

Lokalizacja hydrantów przeciwpożarowych winna być oznakowana tabliczkami do hydrantów 350x350mm lub
na żądanie PSP tabliczkami przestrzennymi 3D o wymiarach 350x350mm.  
 Rury PE nie wymagają stosowania zabezpieczenia antykorozyjnego.
 Kształtki  z  żeliwa  sferoidalnego  i  zasuwy  kołnierzowe  fabrycznie  zabezpieczone  są  przed  korozją  przez
epoksydowanie od wewnątrz i od zewnątrz.
 Śruby,  podkładki  i  nakrętki  połączeń  kołnierzowych sytuowanych w gruncie  winny  być  wykonane ze  stali
nierdzewnej w klasie A2.
 Montaż rurociągów kanalizacyjnych
 Zgodnie  z  warunkami  technicznymi  do  projektowania  sieci  kanalizacyjnej,  miejscem  włączenia  będzie
istniejąca studnia kanalizacyjna betonowa na kanale dn200 w ulicy Wiejskiej, opisana w części rysunkowej jako „S1”, o
rzędnych 266,33/263,78mn.p.m.. Włączenia należy dokonać w dno studni. Zgodnie z żądaniem Miejskiego Zarządu Dróg
w Tomaszowie Lubelskim, trasę kanału zlokalizowano w połowie jednego pasa ruchu przyszłej jezdni ulicy Wiejskiej (za
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wyjątkiem odcinka układanego wzdłuż kabla energetycznego średniego napięcia).
 Projektowaną sieć kanalizacyjną należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych, kielichowych, PVC-U typu
ciężkiego, SN8, do zastosowań zewnętrznych (oznaczenie UD), z rdzeniem litym, łączonych na uszczelki  gumowe, o
średnicach 200x5,9mm oraz 160x4,7mm,  klasy S (SDR 34, SN8) wg PN-EN 1401-1:2009.
  Łącznie zaprojektowano 321,5m kanału o średnicy 200mm, z 21 odgałęzieniami do granic posesji z rur 160mm
o łącznej długości 101,5m. Na trasie kanału zaprojektowano 8 studni z żelbetowych elementów prefabrykowanych.
 Minimalny spadek rur winien wynosić 1,5 % dla rur 160 i 1,0% dla rur 200mm. 
 Montaż rurociągów należy wykonać ściśle wg instrukcji wybranego producenta rur.

Trasa sieci winna być wytyczona przez uprawnionego geodetę. 
 Po ułożeniu rurociągów a przed zasypaniem, należy zlecić uprawnionym służbom geodezyjnym, wykonanie
inwentaryzacji wybudowanej kanalizacji. 
 Roboty montażowe należy prowadzić w suchych (odwodnionych) wykopach.
 Budowę sieci należy rozpocząć od włączenia w istniejącą studnię i prowadzić przeciwnie do spadku rur. 

Przed  opuszczeniem  rur  do  wykopu  należy  sprawdzić  ich  stan  techniczny,  celem  odrzucenia  materiału
posiadającego jakąkolwiek wadę.

Montaż rur winien odbywać się przy temperaturze nie niższej jak + 5oC.
 ¼Przewód po ułożeniu na podłożu winien przylegać do niego co najmniej  obwodu.

Zabrania się podkładania pod rurociągi twardych elementów jak kamienie, drewno itp.
Przejścia przez ściany studni betonowych należy wykonywać w szczelnych tulejach przejściowych.

 Dla  zapewnienia  właściwych  warunków  pracy  ułożonych  rur  i  ograniczenia  zniekształceń  do  wartości
nieprzekraczających  dopuszczalnych,  należy  zwrócić  uwagę  na  to  aby  roboty  wykonywane  były  pod  stałym
nadzorem, w sposób staranny a w dnie wykopu nie występowały kamienie. Gruntu nad rurą nie wolno zagęszczać
ciężkim sprzętem (powyżej 0,6kN). W trakcie robót, szczególnie przy płytkim ułożeniu kanału, należy unikać uciążliwego
ruchu ciężkich pojazdów.  
 Skrzyżowania i zbliżenia sieci kanalizacyjnej
 Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami krzyżować się będzie z następującym  uzbrojeniem
podziemnym terenu :

- istniejącą siecią wodociągową 
- projektowaną siecią wodociągową
- istniejącą linią kablową telekomunikacyjną
- istniejącymi liniami kablowymi energetycznymi
- istniejącymi gazociągiem średniego ciśnienia. 

 Skrzyżowania  z  istniejącą  siecią  wodociągową  i  projektowaną  należy  wykonać  z  zachowaniem  braku
połączeń rur w odległości min. 1,5m od tych skrzyżowań. Pionowa odległość pomiędzy skrajniami rur winna wynosić
min. 0,2m i będzie ten warunek spełniony.
 Skrzyżowanie z gazociągiem wybudowanym przed rokiem 2000 wymaga zastosowania rur osłonowych jeżeli
odległość  pionowa  pomiędzy  skrajniami  rury  kanalizacyjnej  i  gazowej  wynosi  mniej  jak  1,5m.  Według  rzędnych
opisanych na sieci gazowej pionowa odległość pomiędzy skrajniami rur będzie większa od 1,5m. W innym przypadku
należy zamontować rurę ochronną na projektowanym kanale. Długość rury osłonowej winna sięgać min. 1,5m poza
obrys rury gazowej, mierząc prostopadle do rury gazowej. Rura osłonowa winna być wykonana z rur PE280x10,7mm, w
rurze osłonowej rura kanalizacyjna winna być ułożona na płozach polietylenowych, końcówki rur osłonowych należy
zamknąć manszetami. 
 Skrzyżowania z  istniejącymi kablami  telefonicznymi  wymagają zastosowania na kablach rur  dwudzielnych z
PVC o średnicy 90mm i długości o długościach jak w części rysunkowej opracowania (min. 1,0m poza obrys kanalizacji
w każdą stronę, mierząc prostopadle do rury kanalizacyjnej). Skrzyżowania z kablami telefonicznymi winny być zgodne z
Rozp. MI z 26.10.2005r.

Skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi wymagają zastosowania na kablach rur dwudzielnych z
PVC o średnicy 90mm i długości o długościach jak w części rysunkowej opracowania (przyjęto min. 1,0m poza obrys
kanału  w  każdą  stronę,  mierząc  prostopadle  do  rury  kanalizacyjnej).  Zaleca  się,  aby  prace  w  obrębie  kabli
energetycznych były prowadzone przy wyłączonych z ruchu kablach. Skrzyżowania winny być zgodnie z normą PN-
76/E-05125.

Wszystkie  przekroczenia  skrzyżowań  winny  być  prowadzone  w  obecności  i  pod  nadzorem przedstawicieli
użytkowników uzbrojenia i  po spełnieniu wymagań przez nich stawianych. Prowadzący roboty winni zapoznać się z
wymaganiami  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego,  określonymi  w  pismach  uzgadniających  i  warunkach
wykonania zbliżeń i skrzyżowań i prace prowadzić stosując się do tych wymagań.

W  przypadku  wystąpienia  skrzyżowań  z  napowietrznymi  liniami  energetycznymi,  prace  pod  liniami
energetycznymi  i  w  bezpośredniej  odległości  od  tych  linii  należy  wykonywać  przy  wyłączonych  z  ruchu  liniach,
analogicznie jak przy budowie sieci wodociągowej.   

Wszystkie  przekroczenia  skrzyżowań  winny  być  prowadzone  w  obecności  i  pod  nadzorem przedstawicieli
użytkowników uzbrojenia i  po spełnieniu wymagań przez nich stawianych. Prowadzący roboty winni zapoznać się z
wymaganiami  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego,  określonymi  w  pismach  uzgadniających  i  warunkach

wykonania zbliżeń i skrzyżowań i prace prowadzić stosując się do tych wymagań.
 Obiekty na sieci kanalizacyjnej
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 Zmiany kierunku trasy kanałów, zmiany spadków, wykonywanie odgałęzień i połączenia kanałów realizowane
będą  w  studniach  kanalizacyjnych  włazowych,  z  elementów  betonowych  prefabrykowanych.  Studnie  kanalizacji
grawitacyjnej oznaczone są w projekcie zagospodarowania terenu literą „S” i numerem studni.  Studnie montowane
będą w gotowych wykopach.
 Studnie żelbetowe winny być zgodne z normami  PN-B-10729 i PN-EN 1917.
 Projektuje się studnie o średnicy wewnętrznej 1200mm. Studnie składać się będą z następujących elementów:

• dennica typu eu1200
• kręgi typu eu 1200 o wysokości 250, 500 i 1000mm
• płyty nadstudziennej (pokrywy) do studni 1200mm, typu ciężkiego eu-p 300kN lub więcej. 

Elementy  studni  winny  być  wykonane  z  betonu  wibroprasowanego  C35/45,  wodoszczelnego  W8,
mrozoodpornego F- 150, o nasiąkliwości mniejszej jak 5%.
 Wszystkie elementy studni winny być łączone są przy użyciu uszczelek lub w sposób równoważny, zapewniający
szczelność systemu.
 Zwieńczenia studni winno być zgodne z PN-EN-124. Studnię należy zwieńczyć włazem kanałowymi o średnicy
600 mm, typu ciężkiego, klasy D400 z zamknięciem. 
 W ścianach studni należy osadzić stopnie złazowe zgodnie z PN-EN 13101. 
 Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studni należy wykonać przy użyciu wklejanych systemowych przejść
do rur PVC. 
 Do regulacji precyzyjnej poziomu osadzenia włazu należy stosować pierścienie wyrównujące o wysokości 40,
60, 80 lub 100 mm. Łączenie pierścieni wykonać przy użyciu zaprawy cementowej. 
 Studnie należy posadowić zgodnie z częścią opisu dot. robót ziemnych.  

Wokół studni należy wykonać obsypkę piaskową zagęszczoną analogicznie jak zagęszczenia zasypki wykopów.
 Ze względu na występowanie wody gruntowej projektuje się zabezpieczenie powierzchni zewnętrznych studni
betonowych przed agresywnym działaniem wody gruntowej przez pomalowanie abizolem R i dwukrotne pomalowanie
abizolem P. Powierzchnia rur przed malowaniem winna być sucha, czysta a wilgotność powinna przekraczać 4%.

Studnie winny spełniać wymagania norm j.w. i posiadać aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej i
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.    

6. Kontrola jakości robót.

 Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną
jakość robót. Za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z projektem i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest wykonawca. Badania typów i jakości materiałów oraz zgodność z projektem wykonywane są przez
Inspektora Nadzoru, w miarę postępu robót, na bieżąco. Wszystkie wyniki  badań, sprawdzeń i  pomiarów muszą być
wykonane w formie pisemnej.  Koszty badań i  pomiarów ponosi  wykonawca. O terminie prób, sprawdzeń pomiarów
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Kopie atestów winny być przedstawione Inspektorowi przed wbudowaniem
materiału lub urządzenia. Wszystkie materiały muszą odpowiadać dokumentacji projektowej.

7. O  bmiar robót.
 

Zadaniem obmiaru robót jest określenie rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów.
 Obmiar wykonany jest w jednostkach i w sposób  jak przedmiar robót.

Czas przeprowadzenia obmiaru winien być uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiory.

 Odbiory sieci wodociągowej. 
 Po zmontowaniu sieci i  wykonaniu warstwy ochronnej  zasypu a przed zasypką wykopów  wybudowaną sieć
kanalizacyjną należy poddać próbie szczelności. 
 Kontrola jakości wykonania sieci wodociągowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót.
Wyniki  odbioru  robót  i  ich  kontroli  jakości powinny  być  ujęte  w protokołach  podpisanych  przez  Wykonawcę oraz
Inspektora Nadzoru. Wyniki badań należy uznać za dodatnie dla danej fazy robót, jeżeli wszystkie wymagania zostały
spełnione. 

Kontroli w trakcie robót podlegają:

- zgodność z dokumentacją

- wytyczenie osi przewodów

- szerokość wykopów

- głębokość wykopów

- odwodnienie wykopów (jeżeli występuje)

- umocnienia ścian wykopów

- odległości od sąsiadujących budowli
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- zabezpieczenie urządzeń podziemnych krzyżujących się z projektowanymi

- rodzaj podłoża

- wykonanie podłoża 

- rodzaj rur i kształtek, armatury oraz ich składowanie

- lokalizacji i wydajności hydrantów ppoż.

- składowanie materiałów

- wykonanie przewiertów

- ułożenie przewodów

- wykonanie warstwy ochronnej zasypu

- zasypka wykopów 

- odtworzenie nawierzchni utwardzonych

- rozplantowanie humusu.

- ułożenie przewodu na podłożu

- rzędne ułożenia rurociągów

- odchylenie w planie osi ułożonego przewodu

- zagęszczenie warstwy ochronnej zasypu

- zagęszczenie zasypki wykopów

- skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi

- zejścia do wykopów

- materiały na podłoża, materiał wypełnienia wykopów po wybranym gruncie nienośnym, materiał warstwy
ochronną zasypu i zasypki

- zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą opadową

- zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy.  
  Odbiory winny być prowadzone w różnych fazach prowadzonych robót :

odbiór międzyoperacyjny : dotyczy robót poprzedzający roboty. Z odbioru należy sporządzić protokół.
odbiór techniczny częściowy : dotyczy robót zanikowych, czyli tych do których dostęp zanika wraz z trwaniem
inwestycji. W ramach tego odbioru dokonywane są sprawdzenia:

- badanie zgodności usytuowania i długości rurociągów z dokumentacją i inwentaryzacją powykonawczą
- badanie prawidłowości wykonania połączeń
- badanie podłoża naturalnego 
- badanie podłoża wzmocnionego
- badanie materiału na obsypkę i zasypkę 
- badanie stopnia zagęszczenia obsypki i zasypki
- badanie znakowania rurociągów
- badanie szczelności systemu. 

 Z odbiorów częściowych należy sporządzić protokóły 
- odbiór techniczny końcowy : do odbioru technicznego końcowego można przystąpić, jeżeli zakończone są

wszystkie  roboty  montażowe,  instalacje  i  urządzenia  zostały  poddane  badaniom  odbiorczym  i  próbom,
zakończone zostało uruchomienie instalacji i urządzeń. 

 Wybudowany system zaopatrzenia w wodę, przed oddaniem do eksploatacji winien  zostać poddany
dezynfekcji.  Dezynfekcji  podlegają kolejne włączane do ruchu odcinki.  Przed przekazaniem do eksploatacji
nowego  odcinka,  wykonawca  winien  zlecić  uprawnionym  służbom  laboratoryjnym  dokonanie  badań
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody z wybudowanego odcinka wodociągu, pod kątem przydatności
do spożycia i na potrzeby gospodarcze. 

 W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić :
-  zgodność instalacji z projektem i ST
-  zgodność ewentualnych zmian z dokumentacją powykonawczą
-  prawidłowość protokółów odbiorów międzyoperacyjnych i technicznych częściowych
-  prawidłowość wykonanych instalacji pod kątem osiągnięcia określonych projektem  zamierzeń.

 Wymagane dokumenty dla dokonania odbioru końcowego to :
- projekt budowlany
- projekt powykonawczy
- protokoły wyników  badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu
- dziennik budowy z wpisem k-ka o zakończeniu robót
- protokóły odbiorów technicznych częściowych
- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych
- protokóły prób w tym wydajności i ciśnienia hydrantów ppoż.
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- dokumenty dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie
- karty gwarancyjne urządzeń
- DTR urządzeń
- inwentaryzacja geodezyjna
- oświadczenie o wykonaniu robót zgodne z projektem, SST, przepisami techn.- bud.
- instrukcje obsługi i eksploatacji

Komisję odbioru końcowego powołuje Inwestor.
Po dokonaniu odbioru inwestycji Wykonawca winien przekazać obiekty wybudowane Inwestorowi.

 Wybudowana sieć wodociągowa z odgałęzieniami przekazywana jest przez wykonawcę wraz z dokumentacją
budowy (z ewentualnymi zmianami) do eksploatacji PGKiM sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim. Przyjęcie inwestycji do
eksploatacji powinno być potwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnioną osobę z jednostki organizacyjnej
przyjmującej urządzenia do eksploatacji.
 Próby  i  odbiory  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Sieci
Wodociągowych COBRTI  INSTAL , 2001 r.

 Odbiory sieci kanalizacyjnej. 
  Kontrola wykonania w sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności z projektem:

• wytyczenie osi przewodu
• szerokość wykopu
• głębokość wykopu
• odwadnianie wykopu
• umocnienie ścian wykopów
• odległości od sąsiadujących budowli

• zabezpieczenie urządzeń podziemnych krzyżujących się z projektowanymi

• rodzaj podłoża

• wykonanie podłoża 

• rodzaj rur i kształtek oraz ich składowanie

• ułożenie przewodów

• wykonanie warstwy ochronnej zasypu

• studzienki kanalizacyjne

• zagęszczenie warstwy ochronnej zasypu

• zasypka wykopów 

• odtworzenie nawierzchni utwardzonych

• rozplantowanie humusu

• ułożenie przewodu na podłożu

• rzędne ułożenia rurociągów

• zagęszczenie zasypki wykopów

• zejścia do wykopów

• materiały na podłoża, materiał wypełnienia wykopów po wybranym gruncie nienośnym, materiał warstwy
ochronną zasypu i zasypki

• zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą opadową

• zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy. 
odbiór techniczny częściowy : dotyczy robót zanikowych, czyli tych do których dostęp zanika wraz z trwaniem

inwestycji. W ramach tego odbioru dokonywane są sprawdzenia:
- badanie  zgodności  usytuowania  i  długości  rurociągów  z  dokumentacją  i  inwentaryzacją  powykonawczą

(maksymalna odchyłka w pionie +-1cm)
- badanie prawidłowości wykonania połączeń
- badanie podłoża naturalnego nienaruszonego
- badanie podłoża wzmocnionego
- badanie materiału na obsypkę i zasypkę 
- badanie stopnia zagęszczenia obsypki i zasypki
- badanie szczelności systemu (zgodnie z PN-EN 1610) przez okres 30 minut. 

 Z odbiorów częściowych należy sporządzić protokóły i wpisy do dziennika budowy.
odbiór techniczny końcowy : do odbioru technicznego końcowego można przystąpić, jeżeli zakończone są
wszystkie  roboty  montażowe,  instalacje  i  urządzenia  zostały  poddane  badaniom  odbiorczym  i  próbom,
zakończone zostało uruchomienie instalacji i urządzeń. 

 W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić :
-  zgodność instalacji z projektem i ST
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-  zgodność ewentualnych zmian z dokumentacją powykonawczą
-  prawidłowość protokółów odbiorów międzyoperacyjnych i technicznych częściowych
-  prawidłowość wykonanych instalacji pod kątem osiągnięcia określonych projektem  zamierzeń.

 Wymagane dokumenty dla dokonania odbioru końcowego to :
- projekt budowlany
- projekt powykonawczy
- dziennik budowy z wpisem k-ka o zakończeniu robót
- protokóły odbiorów technicznych częściowych
- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych
- protokóły prób 
- dokumenty dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie
- karty gwarancyjne urządzeń
- DTR urządzeń
- inwentaryzacja geodezyjna
- oświadczenie o wykonaniu robót zgodne z projektem, SST, przepisami techn.- bud.
- instrukcje obsługi i eksploatacji.

Komisję odbioru końcowego powołuje Inwestor.
Po dokonaniu odbioru inwestycji Wykonawca winien przekazać obiekty wybudowane Inwestorowi
Próby  i  odbiory  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Sieci

Kanalizacyjnych COBRTI  INSTAL , 2003 r.

9. Płatności.

Płatności za roboty realizowane będą zgodnie z warunkami ogólnymi ST,  istotnymi warunkami zamówienia
oraz zawartą umową na roboty.

 Roboty za które Wykonawca wystawi fakturę obejmują wszystkie koszty związane z:
– pracami pomiarowymi, przygotowawczymi, wytyczeniem trasy rurociągu,
– organizacją objazdów i zgód na zajęcie pasa drogowego
– zakupem i dostawą materiałów
– demontażem i utylizacją zdemontowanych urządzeń
- wykonaniem wykopu wraz z umocnieniem i odwodnieniem,
- przygotowaniem podłoża,
- wykonaniem przecisków i przewiertów
– montażem wszystkich elementów sieci i instalacji ze studniami 
- próbami,  badaniami odbiorczymi, badaniami labolatoryjnymi
- sporządzeniem protokołów odbioru robót.
- zasypaniem przewodów warstwami z zagęszczeniem zgodnie z ST i projektem,
- dezynfekcją wybudowanej sieci wodociągowej
- budową, utrzymaniem i likwidacją placu budowy
- wykonaniem objazdów i ich oznakowaniem, utrzymaniem oraz likwidacją
- uprzątnięciem obiektu po zakończeniu robót
- ubezpieczeniem budowy
- obsługą geodezyjną (tyczenie, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej)
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej
- realizacją innych wymagań i robót opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane.

Przepisy prawa:
– Prawo budowlane – Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126
– Rozp. M.I. z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie

Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690
– Rozp. m.I. z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia – Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126
– Rozp. Ministra gospodarki z 26.09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. Nr

129, poz. 844 z późn. Zmianami
– Rozp. M.I. z 6.02.2003 r. w spt. bezp. i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. Nr 47, poz.

401
– Ustawa z 16.04.2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. 92, poz. 881) z przepisami wykonawczymi
– Rozp.  MSWiA  z  dnia  24  lipca  2009  roku  w  sprawie  przeciwpożarowego  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  dróg

przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
– Rozp. Min. Spraw Wewn. i  Adm. z dnia  dnia 21.04.2006 r. w spr. ochrony przeciwpożarowej budynków i  innych

obiektów budowlanych i terenów Dz.U. Nr 80 poz. 563
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– Rozp. Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości  wody przeznaczonej  do spożycia przez ludzi
(Dz.U.2015, poz. 1989)

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

– Rozp. M.G.P.i.B z 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych. 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  określenia  polskich  jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia 26 września 1997 r.  –  w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 11  sierpnia 2004  r.  –  w sprawie sposobów deklarowania wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

Przepisy techniczno-budowlane i instrukcje fabryczne:
– Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – 1994r.
– Warunki  techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano – montażowych Instalacje  Sanitarne i  Przemysłowe

1988 r.
– „WAVIN – systemy polietylenowe, katalog produktów”
– warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych (wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 3)
– warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9)
– warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych (wym. COBRTI INSTAL zeszyt nr 7)
– warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych (wym. techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 12)
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.10.2005r.  W  spr.  war.  Techn.  jakim  powinny  odpowiadać

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 poz. 1864).
 Polskie Normy:
– PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych . Sprawdzanie wymiarów.
– PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
– PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego chlorku winylu
– PN-EN 545:2000  Rury,  kształtki  i  wyposażenie  z  żeliwa sferoidalnego oraz  ich  złącza  do rurociągów wodnych-

wymagania i metody badań.
– PN-920/H-74105 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego – podział i wymiary
– PN-920/H-74107 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego – wymagania i badania
– PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
– PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
– PN-EN  1452-1-5:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych-systemy  przewodowe  z  niezmiękczonego

polichlorku winyli (PVC-U) do przesyłania wody
– PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna – obiekty i elementy wyposażenia – Terminologia.
– PN-86/B-09700 tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych
– PN-B-10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania
– PN-EN 12201  Systemy  przewodów  z  tworzyw sztucznych  do przesyłania  wody  oraz  do  ciśnieniowej  kanalizacji

deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE), 
– BN-81/9192-05 Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
– ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw PE
– PN-EN 1401: 2009  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z

nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dot. rur, kształtek i systemu.
– PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
– PN-EN 1917:2004  Studzienki  włazowe  i  niewłazowe z  betonu  niezbrojonego,  z  betonu  zbrojonego  włóknem  stalowym i

żelbetowe 
– PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15.
– PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.
– PN-EN 124:2000  Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
– PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków

na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią.
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– PN-82/H-74002 Żeliwne rury kanalizacyjne
– PN-B-10736;  1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte  dla przewodów wodociągowych i  kanalizacyjnych.  Warunki

techniczne wykonania.
– PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
– PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
– PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
– PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
– PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
– PN-87/B-9l100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
– PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
– PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
– PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanki. 
– PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
– PN–76/E- 05125  Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym
– PN-EN  806-1:2004  Wymagania  dotyczące  wewnętrznych  instalacji  wodociągowych  do  przesyłu  wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 
– PN-81/B-10700.00  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.

Wspólne wymagania i badania. 
– PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
– PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
– PN-62/6738 Beton hydrotechniczny.
– PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
– BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
– PN-9l/M-3450l  Gazociągi  i  instalacje  gazownicze.  Skrzyżowania  gazociągów  z  przeszkodami  terenowymi.

Wymagania
– PN-EN 1074-1-4:2002 Armatura wodociągowa.
– PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
– PN-EN-545 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania

i metody badań 
– PN-EN-1541-1 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne
– PN-89/M-74092  Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa
– PN-86/B09700  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.  

Projekty budowlane:
Projekt  budowlany-wykonawczy  „BUDOWA  SIECI  WODOCIĄGOWEJ  I  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W  ULICY

WIEJSKIEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM DLA ZADANIA  „BUDOWA SIECI  WODNO-KANALIZACYJNYCH  NA TERENIE  MIASTA
TOMASZÓW LUBELSKI”".


