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1. Uwagi wstepne
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1.1 Przedmiotem niniejszego opracowania s warunki techniczne wykonania i
odbioru podziemnych przewodOw wodociagowych oraz obiektow i uzbrojenia
usytuowanego na sieci wodociagowej. %tat te dotycza robot wykonywanych w
terenie zabudovvanym , jak i poza nim.
1.2 Warunki maja zastosowanie do robot w rO2nych warunIcach
hydrogeologicznych
1.3 Sieci wodociagowe i przylacza ujete s w grupach:
a. vvodociagi o grednicach 110, 160 i 225 mm
c. przyiacza domowe o grednicy 40 i 50 mm
1.4.Wartmki techniczne uwzglgdniaja prowad7enie robot przy
zastosowaniu metod:
a. mechanicznej, przy tdyciu koparek i innych maszyn,
b. recznej / w zbldeniach z istniejacym uzbrojeniem/ przy idyciu rgcntych
narzgdzi.

2. Materialy
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2.1 Rury i ksztaltki z PVC wodociagowe winne spelnik wymaganiom P11-74/C89204.Wymagania dotycza zarowno surowcow, procesu produkcji i wyrobew
gotowych.
Ponadto nuy, ksztaltki i inne materialy uzywane do budowy sled wodociagowej i
przylaczy winne posiada6 decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
/COBRTI INSTAL w Warszawie./ Aprobata technical 's lub certyfikat na znak
bezpieczenstwa tub deklaracjc zgodnoki dopuszczertia do stosowania w
budownictwie/
Powinny teZ posiadae °Gene higienicata wydana przez Panstwowy Zaklad Higieny w
Warszawie i zgodg na zastosowanie wydatut przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitantego.
2.2 Armatura stosowana w budovvie sled i i przytaczy z ieliwa i innych materialow
vvitma rOwnie2 posiadad dopuszczenia do stosowania przez COBRTI
INSTAL W-wa. Pozostale wytnagania jak w punkcie 2.1
2.3 Rury do wykonywania odcinkow sled i przylaczy z PE powitury odpowiadk
normie PN-93/C-89218 i PN-93/C-89069 i miee oznaczenie — nay PE-80
SDR 13,6 PN 10. Rury winne posiada6 aprobate techniczna COBRTI
INSTAL.
Pozostale wymagania jak w punkcie 2.1
3. Wykonawstwo
3.1 Roboty przygotowawcze
1. Projektowana trasa przewodu wodociagowego powinna bye w terenie trwale
i widocznie oznaczona oraz zabezpieczona.
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2. Oznacz,enia osi trasy nalety dokong przez wbicie kolkow, a wzdtut trasy
powimiy znajdowae sic state tub prowizoryczne repery, ktorych rzgdne
powinny bye sprawdzone i podane przez upowatnione wladze geodezyjne.
3. Teren budowy w obszarze zabudowanym winien bye ogrodzony przenokymi
i prowizorycznymi zasionami od strony ruchu kotowego i pieszego, a w
porze nocnej oznaczony Swiattami ostrzegawczymi.
3.2 Wykonywanie wykopew
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1. Wykopy pod przewod wodocikgowy powinny by6 wykonane zgodnie
z postanowieniem normy BN-83/8836-02- Roboty ziemne, oraz PN/B-06050.
2. Odklad ziemi wydobytej z wykopu na jego pobocze nie powinien
stanowie przeszkody w transporcie materialow i wykonawstwie robot
montatowych.
3. W trakcie wykonywania wykopu nalety stwierdzi6, jaki jest charakter
gruntu i czy the bedzie on dzialal agresywnie na material przewodOw.
Odpowiednie stwierdzenie nalety wpisae do dziennika budowy.
4. W okretlonych miejscach powinny znajdowg sic nad wykopem
mostki dla pieszych;
Po zakonczeniu pracy zmiany wykop powinien bye na calej diugoSci
zakrywany.
Nie dotyczy to budowy prowadzonej w terenie nieprzewidzianym dla ruchu.
5. Wykop powinien bye zabezpieczony przed zalewaniem wodk opadowk
lub wodk wydobyvvank z wykopu.
6 .Na calej trasie vvykopu powinny bye trwale ustawione laty
celownicze; rzcdne vvierzchu tat powinny odpowiadae projektowanej
rzednej wierzchu rury, zwickszonej o stalk przyjctk dtugok pionowej
niwelacyjnej z krzytem, ley celownicze powinny mie6 trwate i widoczne
punkty osi trasy przewodu.
3.3 Podlote
1. W gruntach suchych i zwicztych nie jest wymagane wzmacnianie podlota
pod raw. Ostatnia warstwa gruntu w dnie wykopu odpowiednio
wyprofilowana, stanowi wystarczajace podlote dla przewodu bez
wzglcdu na material nu.
2. W wykopach nawodnionych po uprzednim obniteniu zwierciadta wody
gruntowej poniZej dna wykopu niezaletmie od kategorii grimtu, nalety
wykona6 podlote w postaci warstwy drengowej ze Zwiru o gruboki 1525 cm ; w gruntach silnie nawodnionych i kurzawkowych niezaletnie od
warstwy twirowej nalety niwniet wykong drenat z sgzkow
ceramicznych.
3.4 Monta2 przewodu
1. Dla zapewnienia pototenia rut w czasie montatu zgodnie z projelctowana
osik nalety przez punlcty osiowe trwale oznaczone na deslcach /at
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celowniczych przeciagnae drut lub sznur, na kterym jest zawieszony
ciczarek pionu.
2. Utotony przewod powinien na calej swej dlugoki przylegad do pod/oza;
nay powinny bye dobrze podbite od spodu ziemik z podlota, zai
przestrzeft migdzy rura a Sciana wykopu powinna bye zasypana ziemik
do polowy grednicy nay.
Przed
opuszczeniem do wykopu rut nalety sprawdzie, czy tile majk one
3.
widocznych uszkodzen, pcknice, oraz oczyki6 je w kielichach i na
stykach.
4. Przewody z cur PVC powinny by6 ukdone na podloiu stalym, rue
zawierajkcym grubego ttucznia lab twiru
5. Przewody wodociazowe z PVC powinny by6 uktadane w temperaturze
powietrza ad 0 o do 30 o C; przewody te moga, bye uktadarte w gruntach
nawodnionych pod warunkiem wykonania zlaczy na powierzclun terenu.
6. Przy uldadaniu przewodu z cur PVC ze zhiczami wykonanymi na
powierzchni terenu naleiy przestrzegae, by strzatka ugiccia rue
przelcroczyta wielkoki olcreglonej odpowiednimi instrukcjami.
7. Dopuszczalne odchylenia osi i rzednej wykonanego przewodu
wodociasowego w stosunku do wymagaft projelctu wynosza dla:
- osi przewodu +- 5 cm
- rzcdnej przewodu + -3 cm
8. Przewody nalety uktada4 na gtebokoki zabezpieczajacej przed
nunarzatnem wynoszkcej co najmniej : /PN-8/B-10725 i PN-92/B10735 /
- w strefie przemarzartia 1,0 m + 0,4 m = 1,4 m hew od wierzchu
rury
9. Dopuszcza sic wyjatkowo mniejsze zagtcbienie przewodu
wodociagowego pod warunkiem zastosowania ocieplertia i uzasadnienia
jego gruboki.
10.Przy ukladaniu przewodu wodociagowego rownolegle do innych
przewodew i urzatdzeft nalety migdzy zewngtrznytni kianami tych
przewodow zachowae odlegloki:
- kabli telekomunikacyjnych 0,8 m
0,8 m
- Icabli energetycznych
1,0 m
- stupOw energetycznych
2,0 m
- przewody kanalizacyjne
3.5 Uszczelnienie zIkczy
1. Rury z PVC sk przygotowane do Ikezenia kielichowego z
wykorzystaniem uszczelki gutnowej
2. Polkiczenia kohnerzowe nalety wykonywae z wykorzystaniem grub i
nalcrctek ze stali nierdzewnej.
3.6 Przejkia przewodu przez przeszkody
I Srednica nay ochronnej powinna wynosie co najmniej o jednk wiellcok
wigeej nit nay chronionej

2. Przejkia pod nawierzchniami drogowymi asfaltowymi, z bruku
wykonywae metoda przecisku - rum stalowa .
3. Przejkia pod navvierzchniami typu nawierzchnia i-wirowa, gruntowa
wykonae metoda rozkopu w rurze ochronnej z PVC, konce ruty
ochronnej winne wystawae na r6wno z link rozgraniczajaca drogg i
grunt przylegly.
4. Przejkia rur ochronnych pod ciekami wodnymi powinny bye
wykonane na glebokoki 1,5 m /tub rowew 1,0 m / od dna cielcu, kotice
airy z PVC powinny znajdowat sic w odlegtoki 3,0 in od brzegu
rowu.
6.W miejscach przejk przewodu przez ciany budynkew lub przez
stropy powinny bye zalotone ochronne tuleje stalowe, 2eliwne, a rury
PE owinigte telctura smolowana na calej dlugoki
3.7 Polqczenia domowe
1.
2.

Przewody stanovviace poiacczenie wewngtrznej instalacji
wodociagowej z przewodami zewngtrznymi powinny bye polaczone
przez wodomierz i zaw6r zvvrotny antyskaInniowy
Polaczenie z przewodem ulicznym powinno bye wykonane przez
nawiertke NWZ/PE

3.8 MontaZ uzbrojenia przewodu
Wszelkie prace nalety wykonae zgodnie z rysunkami szczegalowymi.
4. Preby i odbiory robot

4.1
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Proby

1. Kathy przewed powinien bye poddany probie szczelnoki wedlug
wymagafi normy PN —81/B- 10725.
2. Pray szczelnoki mot= przeprovvadzae dopiero po wykonartiu
caloki prac.
3. Rurociagi naleiy probowae odcinkami.
4. Proste odcinki rurociagu povvinny bye przysypane i grunt
zaggszczony, a preba moie sic odbye najwcze gniej w 48 godzin po
zasypaniu
5. Maksymalna temperatura wody przy probie ci gnienia mo2e wynosie
35 o C, minimalna 1 o C.
6. Probe szczelnoki nalety przeprowadzie po calkowitym zakonczeniu
montatu i w-zrokowym sprawdzeniu potaczeft.
7. Miejsca odpowietrzeft musza znajdowae sic we wszystkich
najwytszych miejscach sieci.
8. Napelnianie rurociagu musi odbywae sic bardzo powoli w najni2szym
punkcie sieci.
9. Po calkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nale2y
pozostawie go na kilka godzin dla ustabilizowania.

10.Rurociag winien bye poddany podwytszonemu ci gnieniu tylko na czas
wymagany odpowiednimi notmami , the dlutej niZ 24 godziny.
11.Po zakoticzeniu pithy nalety spuScia wode w sposob kontrolowany.
12. Po probie nalety calkowicie oprotthe rurociag aby zapobiec
ewentualnemu zamarznicciu wody w przewodzie
13. Przy ptukaniu podlaczen domowych utywa sic wody z przewodu
roboczego *bine powinno trwae co najmniej 1 godz.
5. Odbiory

1. W czasie wykonywania przewodu na1e±y przeprowadzie
nastgpujace odbiory czeSciowe :
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sprawdzenie, czy utotony przewed odpowiada dokumentacji
potoZeniem zarOwno w rzucie, jak i przekroju
technicznej swoim
podiutnym.
sprawdzenie prawidlowoki wykonanych uszczelnieft na
polaczeniach rur,
- sprawdzenie jakoki podiota oraz odwodnienia wykopu,
probe szczelnoki odcinkowa.
2. Reownoczegnie z odbiorami czcgciowymi nalezy dokonae
odbioru robot zanikajacych;
3. zdjecie i zabezpieczenie materiath nawierzcimi na trasie
przewodu,
4. zabezpieczenia przewodow obcych, na ktore natrafiono na
trasie badanego przewodu,
5. usuniccia gnau, kamieni, resztek betonu, kterych nie motna
uiye do peaniejszego zasypania przewodu,
6. odeskowania wykopu, zabezpieczen na trasie itp.
Odbior koncowy polega na:
7. sprawdzeniu protoketow i dolcumentow z odbior6w
czeSciowych i odbiorow robot zanikajacych,
8. stwierdzeniu, te przewod zostat pravvidthwo przeptukany
9. stwierdzeniu, te wykop zostal zasypany zgodnie z
wymaganiami przysztego taytkownika trasy przewodu.
Uporzadkowanie nawierzchni, jeteli przeweth uktadany byt w
obrysie drogi lub ulicy.
10.Pozytywne wyniki badati wody
11.Inwentaryzacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierae oznaczenie na planie
sytuacyjno wysokoSciovvym trasy przewodu, ponadto na planie
sytuacyjnym musza bye naniesione polotenia uzbrojenia.
6. Odbi6r pogwarancyjny.

Wykonywany jest po uptynieciu olcresu gwarancji na wykonywane roboty.
7. Okrellenie zakresu prac, kthre powinny bye ujcte w cenacb
poszczegOlnycb pozycji przedmiaru.
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1. Roboty przygotowawcze i mace pomiarowe Jednostica obmiarovva
jest 1 metr wodociasu i przylacza.
2. Roboty ziemne wykonywane koparkami. Jednostick obmiarowk jest
lmetr 3.
3. Podsypka pod rurocikgi. Jednostkk obmiarowk jest 1 metr 2.
4. Pompowanie wody z wykopew. Jednostka obmiaru jest 1
motogodzina.
5.Monta2 rurocikgu z rur PVC. Jednostkk obmiarowk jest 1 met.
6. Monta2 cur osionowych. Jednostka obmiarowa jest 1 metr.
7. Montai studni. Jednostka obmiarowa jest 1 sztuka.
8. Montat przylkczy . Jednostka obmiarowk jest 1 metr.
9. Montaz uzbrojenia Jednostkk obmiarowk jest 1 sztulca..
10.Zasypka reczna wykopOw. Jednostkk obmiarowk jest 1 m 3.
11.Zasypka wykopow koparka. Jednostick obmiarowk jest 1 m3.
12.Proba szczelnoki JednostIck obmiarowa jest 1 met-

9. Podstawy okreilakice zasady przedmiarowania
1. Zasady przedmiarowania okreSla rozporzkdzenie ministra rozwoju
regionalnego i budownictwa z dnial3 lipca 2001 r w sprawie metod
kosztorysowania obiekt6w budowlanych.
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10. Bezpieczelistwo i higiena pracy przy wykonawstwie robot
Roboty wykonywao przestrzegajac obowiazujacych przepisew BHP oraz opracowait „
Warunld techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montakowych torn II —
instalacje sanitarne i przemyslowe i Rozpornglzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow BLIP na budowie.
Ponadto prowadzie roboty wedlug opracowanego planu BIOZ.
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