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1. Uwagi wstcpne
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1.1 Przedmiotem niniejszego opracowania s warunki techniczne wykonania
odbioru podziemnych przewodow wodociagowych oraz obiektow i uzbrojenia
usytuowanego na sieci wodociagowej. Warunki te dotycza, rob6t wykonywanych w
terenie zabudovvanym , jalci poza nim.
1.2 Wartinki maja zastosowanie do robot w Mtnych warunkach
hydrogeologiczmych
1.3 Sieci wodociagowe i przylacza ujete sa w grupach:
a. wodociagi o trednicach 110, 160 i 225 mm
c. przytacza domowe o Srednicy 401 50 mm
1.4.Warunki techniczne uwzgledniaja prowadzenie rob& przy
zastosowaniu metod:
a. mechanicznej, przy uzyciu koparek i innych maszyn,
b. recznej / w zbliieniach z istniejacym uzbrojeniem/ przy tayciu recznych
narzedzi.

2. Materialy
2.1 Rury i ksztaitki z PVC wodociagowe winne spe/niae wymaganiom PN-74/C89204 Wymagania dotycza zar6wno surowcow, procesu produkcji i wyrobOw
gotowych.
Ponadto rury, ksztaltki i inne materidy uiywane do budowy sieci wodociasowej i
przylaczy winne posiada6 decyzje o dopuszczeniu do stosowattia w budownictwie
/COBRTI INSTAL w Warszavvie./ Aprobata techniczna tub certyfikat na znak
bezpieczenstwa tub deklaracjg zgodnoSci dopuszczenia do stosowania w
budownictwie/
Powinny tet posiadak ocene higieniczna wydana przez Patistwowy Zaklad Higieny w
Warszawie i zgody na zastosowanie wydan4 przez Panstwowego Powiatowego
Inspelctora Sanitamego.
2.2 Artnatura stosowana w budowie sled i i przylaczy z teliwa i innych materialew
wham rOwnie2 posiacIA6 dopuszczenia do stosowania przez COBRTI
INSTAL W-wa. Pozostak wymagania jak w punkcie 2.1
2.3 Rury do wykonywania odcinkc5w sieci i przylaczy z PE powinny odpowiadat
normie PN-93/C-89218 i PN-93/C-89069 i mied oznaczenie — rtuy PE-80
SDR 13,6 PN 10. Rury Winne posiada6 aprobatc techniczna COBRTI
INSTAL.
Pozostale wymagania jak w purtkcie 2.1
3. Wykonawsrivo
3.1 Roboty przygotovvawcze
1. Projektowana trasa przewodu wodociagowego powinna bye w terenie trwale
i widocznie oznaczona oraz zabezpieczona.
2. Onaczenia osi trasy nalety dokong przez wbicie kolkOw, a wzdluZ trasy
powinny znajdowae sic stale lub prowizoryczne repery, ktOrych rzedne
powinny bye sprawdzone i podane przez upowahtione wladze geodezyjne.

3. Teren budowy w obszarze zabudowanym winien bye ogrodzony przenoSnymi

i prowizorycznymi zaslonami od strony ruchu kolowego i pieszego, a w
porze nocnej oznaczony Swiatlami ostrzegawczymi.
3.2 Wykonywanie wykopOw

1. Wykopy pod przewod wodociagowy powinny by6 wykonane zgodnie
z postanowieniem normy BN-8318836-02- Roboty ziemne, oraz PN/B-06050.
2. Odklad ziemi wydobytej z wykopu na jego pobocze nie powinien
stanowio przeszkody w transporcie materialew i wykonawstwie robot
montazowych.
3.W trakcie wykonywania wykopu nalety stwierdzie, jaki jest charakter
gnmtu i czy nie bedzie on dzialal agresywnie na material przewodow.
Odpowiednie stwierdzenie naleZy wpisad do dziennika budowy.
4. W okreSlonych miejscach powinny znajdowat sic nad wykopem
mostki dla pieszych;
Po zakoficzeniu pracy zmiany wykop powinien bye na calej dlugoki
zakrywany.
Nie dotyczy to budowy prowadzonej w terenie nieptzewidzianym dla ruchu.
5. Wykop powinien bye zabezpieczony przed zalewaniem woda opadowa
lub wok wydobywank z wykopu.
6 .Na calej trasie wykopu powinny bye trwale ustawione laty
celownicze, tzgdne wierzchu tat povvinny odpowiada6 projelctowanej
rzcdnej wierzchu any, zwigkszonej o stata przyjcta diugok pionowej taty
niwelacyjnej z krzytem, laty celownicze powinny mied trwale i widoczne
punlcty osi trasy przewodu.
3.3 Podlote

I. W gnmtach suchych i zwigziych nie jest wymagane wzmacnianie podloza
pod wry. Ostatnia warstwa gruntu w dnie wykopu odpowiednio
wyprofilowana, stanowi wystarczajace podlote dla przewodu bez
wzglcdu na material rut.
2. W wykopach nawodnionych po uprzednim obniteniu zwierciadla wody
gruntowej ponitej dna wykopu niezaleinie od kategorii gruntu, nalety
wykonae podlote w postaci warstwy drena2owej ze twiru o gruboki 1525 cm ; w gruntach silnie nawodnionych i kurzawkowych niezaletnie ad
warstwy twirowej nalety rOwniet wykomte drena2 z saczkow
ceramicznych.
3.4 Monta2 przewodu

1. Dla zapevvnienia polotenia rut w czasie montatu zgodnie z projektowana
°sift nale2y przez punkty osiowe trwale oznaczone na deskach hit
celowniczych przeciagna6 drut lub sznur, na ktorym jest zawieszony
cictarek pionu.
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2. Ulo±ony przewod povvinien na calej swej dlugo gci przylega6 do podlo±a;
wry povvinny bye dobrze podbite od spodu ziemia z pod/oza, zag
przestrzeti micdzy rura a gciana wykopu povvinna bye zasypana ziemia,
do polowy grednicy wry.
3. Przed opuszczeniem do wykopu rur nale2y sprawdzie, czy nie maja one
widocznych uszkodzen, pcknige, oraz oczykie je w lcielichach i na
stykach.
4. Przewody z rur PVC powirmy bye ulo±one na poclioZu staiym, nie
zawierajacyrn grubego tlucznia lub ±wiru .
5. Przewody wodociagowe z PVC powirmy by6 ukladane w temperaturze
powietrza od 0 o do 30 o C; przewody te mop bye ukladane w gnmtach
nawodnionych pod warunkiem wykonania ziaczy na powierzclun terenu.
6. Przy uldadaniu przewodu z rur PVC ze zlaczami wykonanymi na
powierzclun terenu nalety przestrzegae, by strzalka ugiccia nie
przelcroczyla wielkoki okreglonej odpowiednimi instrukcjami.
7. Dopuszczalne odchylenia osi i rzednej wykonanego przewodu
wodociagowego w stosunku do wymagaft projektu wynosza dla:
- osi przewodu + - 5 cm
- rzednej przewodu + -3 cm.
8. Przewody nalety uldada6 na glcbokoki zabezpieczajacej przed
zamarzaniem wynoszacej co najmniej : /PN-81B-10725 i PN-92/B10735 /
- w strefie przemarzania 1,0 in + 0,4 m = 1,4 m liczag od vvierzchu
wry
9. Dopuszcza sic wyjactkowo mniejsze zaglgbienie przgwodu
wodociagowego pod want:Mem zastosowania ocieplenia i uzasadnienia
jego grubogct.
10.Przy ukladaniu przewodu wodociagowego rownolegle do innych
przewodow i urzadzeti Imlay miedzy zevmetrznymi gcianami tych
przewodow zachowae odleglogci:
- kabli telekomunikacyjnych 0,8 m
- kabli energetycznych
0,8 in
- slupow energetycznych
1, 0 in
- przewody lcanalizaryjne
2,0 In
3.5 Uszczelnienie ziaczy
1. Rtuy z PVC sa przygotowane do laczenia kielichowego z
wykorzystaniem uszczelki gumowej .
2. Potaczenia kolnierzowe nale±y wykonywae z wykorzystaniem grub i
nalcretek ze stall nierdzewnej.
3.6 Przej gcia przewodu przez seszkody
1 Srednica rury ochronnej powinna wynosie co najtmfiej o jedna wielkok
wigcej S rury chronionej
2. Przejgcia pod nawierzchniami drogowynai asfaltowymi, z bruku
wykonywae metoda przecisku - rura stalowa .

3. Przejkia pod nawierzchniami typu nawierzchnia twirowa, gruntowa
wykorta6 metoda rozkopu w rune ocbronnej z PVC, kotice rury
ochronnej winne wystawae na rowno z linia rozgraniczajaca drogg i
grunt przylegly.
4. Przejkia rut ochronnych pod cielcami wodnymi powinny bye
wykonane na giebokoki 1,5 m flub rowew 1,0 in / od dna cieku, konce
rury z PVC powinny znajdowa6 sic w ocllegloki 3,0 in od brzegu
rowu.
6.W miejscach przejk przewodu przez kiany budynkow lub przez
stropy powinny bye zaio2one ochronne tuleje stalowe, teliwne, a nay
PE ovvinicte tektura smolowana na calej dlugoki tulei.
3.7 Polaczenia domowe
1.
2.

Przewody stanowiace polaczenie wewnctrznej instalacji
wodociagowej z przewodami zewnctrznymi powinny bye potaczone
przez wodomierz i zawor zwrotny antyslcateniowy
Polaczenie z przewodem ulicznym powinno bye wykonane przez
nawiertkg NWZ/PE

3.8 Mont& uzbrojenia przewodu
Wszelkie prace nalety wykong zgodnie z rysunkami szczegolowymi.
4. Pr6by i odbiory robot
4.1

Proby

1. Kathy przewed powinien bye poddany probie szczelnoki wedlug
vvymagan normy PN —81/B- 10725.
2. Pray szczelnoki motna przeprow 11786 dopiero po wykonaniu
caloki prac.
3. Rurociagi nalety probowaa odcinkami.
4. Proste odcinki rurociagu powinny bye' przysypane i grunt
zageszczony, a prOba mote sic odby6 najwcze gniej w 48 godzin po
zasypaniu
5. Maksymalna temperatura wody przy prObie ciSnienia mote wynosio
35 o C , minimalna 1 o C.
6. Pray szczelnoSci nalety przeprowadzie po caikowitym zakoficzeniu
montatu i wzrokowym sprawdzeniu polaczen.
7. Miejsca odpowietrzeti
musza znajdowae sic we wszystkich
najwy2szych miejscach sieci.
8. Napelnianie rurociagu musi odbywae sic bardzo powoli w najniiszym
punkcie sieci.
9. Po calkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalety
pozostawie go na kilka godzin dla ustabilizowania.
10.Rurociag winien bye poddany podwytszonemu ci gnieniu tylko na ens
wymagany odpowiednimi normami , the dlutej nit 24 godziny.
11.Po zakoticzeniu proby nalety spukie wode w spas& kontrolowany.
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12.Po prObie nalety calkowicie oprotnie rurociag aby zapobiec
ewentualnemu zamarznieciu wody w przewodzie
13.Przy plukaniu podiaczen domowych utywa sic wody z przewodu
roboczego plukanie powinno twat' co najmniej 1 godz.
5. Odbiory
1. W czasie wykonywania przewodu naleZy przeprowadzie
nastgpujace odbiory czgkiowe :
sprawdzenie, czy ulotony przewed odpowiada dokumentacji
poloteniem zarOwno w rzucie, jak i przekroju
technicznej swoim
podlutnym.
sprawdzenie prawidlowoki wykonanych uszczelnien na
polaczeniach rur,
- sprawdzenie jakoki podlota oraz odwodnienia wykopu,
prObc szczelnoki odcinkowk.
2. RownoczeAnie z odbiorami czekiowymi nalety dokonak
odbioru robot zanikajacych;
3. zdjg.cie i zahezpieczenie materialu nawierzchni na trasie
przewodu,
4. zabezpieczenia przewodew obcych, na ktore natrafiono na
trasie badanego przewodu,
5. ustmiccia gruzu, kamieni, resztek betonu, kterych nie motna
Wye do pOtniejszego zasypania przewodu,
6. odeskowania wykopu, zabezpieczen na trasie itp.
Odbier koticowy polega na:
7. sprawdzeniu protoketew i dolcumentew z odbior6w
czgkiowych i odbiorew rob& zanikajacych,
8. stwierdzeniu, te przewod zostal prawid/owo przeplukany
9. stwierdzeniu, ze wykop zostal zasypany zgodnie z
wymaganiami przysziego utytkownika trasy przewodu.
Uporzadkowanie nawierzchni, jeteli przew6d uldadany by1 w
obrysie drogi lub ulicy.
10.Pozytywne wyniki ba.dati wody
11.Inwentary-zacja powykonawcza
Dolcumentacj a powykonawcza powinna zawierad oznaczenie na planie
sytuacyjno wysokokiowym trasy przewodu, ponadto na planie
sytuacyjnym musza bye naniesione polotenia uzbrojenia.
6. Odbier pogwarancyjny.
Wykonywany jest po uplynicciu okresu gwarancji na wykonywane roboty.

7. Okreilenie zakresu prac, kt6re powinny bye ujete w cenach
poszczegOlnych pozycji przedmiaru.
1. Roboty przygotowawcze i prace pomiarowe Jednostka, obmiarowa
jest 1 metr wodociagu i przylacza.
2. Roboty ziemne wykonywane koparkami. Jednostka obmiarowa jest
lmetr 3.
3. Podsypka pod rurociagi. Jednostica obmiarowa jest 1 melt 2.
4. Pompowanie wody z wykopew. JednostIca obmiaru jest 1
motogodzina.
5. Montat rurociagu z rut PVC. Jednostka obmiarowa jest 1 metr.
6. Montat rur oslonowych JednostIck obmiarowa jest 1 melt.
7. Montat studni. Jednostica obmiarowa jest 1 sztuka.
8. Montat przylaczy. Jednostka obmiarowa jest 1 metr.
9. Montaz uzbrojenia Jednostka obmiarowit jest 1 sztuka..
10 Zasypka reczna wykopow. Jednostka obmiarowa jest 1 m 3.
11.72sypka wykopew koparka. Jednostkrt obmiarowdest 1 m3.
12.Proba szczelnoki Jednostka obtniarowk jest 1 metr

9. Podstawy okreilajaice zasady przedmiarowania
1. Zasady przedmiarowania okreSla rozporzadzenie ministra rozwoju
regimmlnego i budownictwa z dnial3 lipca 2001 r w spmwie metod
kosztorysowania obiektow budowlanych.

10. Bezpieczaistwo i higiena pracy przy wykonawstwie robot
Roboty wykonywat przestrzegajge obow4zujacych przepisOw BHP oraz opracowati „
Warunld techniczne wykonania i odbioru robOt budowlano montaiowych tom II —
instalacje sanitarne i przemyslowe i Rozporutdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow BHP na budowie.
Ponadto prowadzit roboty wetting opracowanego plan BIOZ.
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