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1.    WSTĘP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  i odbioru

robót w obiektach budowlanych przy realizacji prac branży sanitarnej w zakresie 

Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych na terenie kompleksu SP ZOZ Samodzielnego Szpitala
MSWiA w Otwocku.

 
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna  stanowi  podstawę do realizacji prac wskazanych w dokumentacji projektowej, powiązanych ze 

specyfikacjami szczegółowymi SST.

1.3.  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4.  Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1.     obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a)    budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b)   budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c)    obiekt małej architektury;

1.4.2. budynku  –  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany, który  jest  trwale  związany z  gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek
o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość, w  którym  dopuszcza  się  wydzielenie  nie  więcej  niż  dwóch  lokali mieszkalnych
albo   jednego   lokalu   mieszkalnego   i   lokalu   użytkowego   o   powierzchni   całkowitej nieprzekraczającej 30%
powierzchni całkowitej budynku.

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem  małej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno   stojące maszty
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle  ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje  przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i  podziemne przejścia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu,   budowle   sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów,   pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako
odrębne  pod  względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

a)    kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b)   posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c)    użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym –   należy przez   to   rozumieć  obiekt   budowlany przeznaczony  do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,  pawilony  sprzedaży
ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i   powłoki   pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.7. budowle – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a  także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na  przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
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polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.10.   urządzeniach   budowlanych   –   należy   przez   to   rozumieć  urządzenia   techniczne   związane   z  obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,  jak przyłącza i urządzenia
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place
pod śmietniki.

1.4.11.   terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.12.   prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł  prawny
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa   rzeczowego albo stosunku
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.13.   pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

1.4.14.   dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także
dziennik montażu.

1.4.15.   dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16.   terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach  prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b)    bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

1.4.17.   aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.18.   właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub  organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.

1.4.19.   wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie  zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób   trwały w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw   wyborów do stosowania we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.20.   organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn.
zm.).

1.4.21.   obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie    przepisów    odrębnych,    wprowadzających    związane    z    tym    obiektem    ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22.   opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.4.23.   drodze   tymczasowej   (montażowej)   –   należy   przez   to   rozumieć  drogę  specjalnie   przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia
po ich zakończeniu.

1.4.24.   dzienniku   budowy   –   należy   przez   to   rozumieć  dziennik   wydany   przez   właściwy   organ   zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i  okoliczności
zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.25.   kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za  prowadzoną
budowę.

1.4.26.   rejestrze obmiarów –   należy przez   to   rozumieć –   akceptowaną przez   Inspektora  nadzoru  książkę
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  w formie wyliczeń,
szkiców   i   ewentualnie   dodatkowych   załączników.   Wpisy   w   rejestrze   obmiarów   podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27.   laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne
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laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do   przeprowadzania niezbędnych badań
i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.28.   materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również  różne
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i   specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29.   odpowiedniej   zgodności   –   należy   przez   to   rozumieć  zgodność  wykonanych   robót   dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.30.   poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie  polecenia przekazane  Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.31.   projektancie   –   należy   przez   to   rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub   fizyczną  będącą  autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32.   rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.33.   części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną
do spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do  odebrania  i  przekazania  do eksploatacji.

1.4.34.   ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,  aprobatach technicznych
i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35.   grupach, klasach, kategoriach robót   –   należy przez   to   rozumieć grupy,   klasy, kategorie określone
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340
z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

1.4.36.   inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca  odpowiednie wykształcenie techniczne i  praktykę
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą
kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach  i odbiorach robót zakrywanych i zanikających,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37.  instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych
i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i  zabiegów
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja   techniczna obsługi (eksploatacji)
jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38.   istotnych   wymaganiach –   oznaczają  wymagania dotyczące  bezpieczeństwa,   zdrowia   i   pewnych   innych
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

1.4.39.   normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

1.4.40.   przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis,   oraz
wskazanie   szczegółowych specyfikacji    technicznych wykonania i     odbioru robót budowlanych,   z  wyliczeniem
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Uwaga!  Przedmiar  robót wraz z zestawienie materiałów do przedmiaru stanowi materiał  pomocniczy do wyceny prac.
Składane   oferty  cenowe   powinny  opierać się o  indywidualną weryfikację  rozwiązań projektowych  ujmując
niewyszczególnione roboty w kosztach ogólnych.

1.4.41.   robocie   podstawowej   –   minimalny zakres   prac,   które   po   wykonaniu   są  możliwe   do   odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

1.4.42.   Wspólnym Słowniku   Zamówień  –  jest   systemem   klasyfikacji produktów,   usług   i   robót   budowlanych,
stworzonych  na potrzeby zamówień publicznych. Składa  się ze słownika głównego oraz słownika  uzupełniającego.
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie
kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43.   Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana   dalej   zarządzającym, wyznaczona przez   zamawiającego, upoważniona do  nadzorowania  realizacji
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robót  i  administrowania  umową  w  zakresie  określonym  w  udzielonym   pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie
jest obecnie prawnie określony w przepisach).
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.     Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w   terminie   określonym   w   dokumentach   umowy   przekaże   Wykonawcy teren   budowy   wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i   administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznych.

Od momentu przekazania,  Wykonawca odpowiada za przekazany fragment  obiektu  bądź cały obiekt  (teren budowy)  –
w zależności od przedmiotu przekazania.
1.5.2.     Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja  projektowa, ST  i  SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowią  elementy związane z umową,  a  wymagania wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W   przypadku stwierdzonych przez Wykonawcę błędów, opuszczeń bądź rozbieżności w   ustaleniach poszczególnych
dokumentów obowiązuje kolejność Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zgłoszenia  rozbieżności  celem  uzyskania  od
Zamawiającego wiążącego wyjaśnienia, oraz dokona zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

W przypadku, gdy dostarczane materiały  lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST
i pomniejszają wartość przedmiotu umowy, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.3.     Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  w tym:  ogrodzenia,
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,
wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w  cenę
umowną.
1.5.4.     Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób  lub własności
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie   jego sposobu
działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1)     lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,

2)     środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6.     Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,  na  terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i  magazynowych oraz w  maszynach  i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo
przez personel wykonawcy.
1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na  terenie objętych protokółem przekazania.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca  bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. 
1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie
i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie  materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca   zobowiązany   jest    znać  wszelkie   przepisy   wydane   przez   organy   administracji   państwowej
i samorządowej,   które   są  w   jakikolwiek   sposób   związane   z   robotami   i   będzie   w   pełni   odpowiedzialny
za przestrzeganie  tych praw, przepisów i wytycznych  podczas prowadzenia  robót. Np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.    MATERIAŁY

Wykonawca przedstawi   Inspektorowi nadzoru przed  wprowadzeniem elementu  na  budowę szczegółowe informacje
dotyczące  planowanych  do  wprowadzania  materiałów,  celem  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zgodności
z wymogami przetargowymi oraz obowiązującymi przepisami. 
Wykorzystanie  materiałów  z  demontażu  dopuszczalne  jest  jedynie  w  sytuacji  gdy  przewiduje  to  dokumentacja
projektowa, lub Inspektor i Zamawiający aprobowali takie działanie.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się
z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

Niezależnie  od  wymagań opisanych  w  Szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  należy  rozpatrywać wymagania
materiałowe  łącznie,  korzystając  z  wytycznych  części  opisowej  projektu,  części  graficznej  projektu  oraz  specyfikacji
technicznych. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności  w wymaganiach mogących obniżać wartość użytkową czy jakościową instalacji
należy skontaktować się z Projektantem celem wyjaśnienia rozbieżności w wytycznych.
2.1.  Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.
2.2.  Wariantowe stosowanie materiałów

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

3.    SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i   powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.    TRANSPORT
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu   do   dopuszczalnych   obciążeń  na   osie   i   innych   parametrów   technicznych.   Środki   transportu
nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.    WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
− projekt organizacji budowy,
− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych
o większych gabarytach lub masie).
5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za  jakość
zastosowanych materiałów   i   wykonywanych robót,   za   ich   zgodność  z   dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, SST i   poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną  (jeżeli  zakres  prac  dotyczy  elementów
infrastruktury zewnętrznej)  przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną,
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

5.2.3.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte  na
wymaganiach  sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach
i wytycznych technicznych.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca  jest odpowiedzialny  za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, narzędzia, urządzenia pomiarowe ,zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia  niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót,  dokonywania  prób  ruchowych
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elementów instalacji.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz elementów  robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one
tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,  aby zapewnić wykonanie  robót  zgodnie
z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do  urządzeń pomiarowych  Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne,
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i elementów wykonanych  robót   ponosi 
Wykonawca.

7.    OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Jeżeli Zamawiający przewidział formę rozliczenia poprzez Obmiar, szczegółowe zasady obmiaru ustalane będą umową.

8.    ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a)    odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)   odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

c)    odbiorowi częściowemu,

d)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

e)    odbiorowi po upływie okresu rękojmi

f)    odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu   będzie   dokonany   w   czasie   umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje   Inspektor
nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca  wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
8.2.  Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru robót
dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3.  Odbiór ostateczny (końcowy)
8.3.1.     Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite  zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego  będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem
do dziennika budowy.

Odbiór  ostateczny  robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia  przez
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora  nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i   ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w   zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,  komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
8.3.2.     Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację  powykonawczą,   tj.   dokumentację  budowy   z   naniesionymi   zmianami   dokonanymi   w   toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi  (jeżeli  przedsięwzięcie  dotyczy  infrastruktury
zewnętrznej),

2.    protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

3.    protokoły odbiorów częściowych,

4.    dzienniki budowy,

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

7.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

8.  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jeżeli przedsięwzięcie dotyczy 
infrastruktury zewnętrznej),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  nie będą gotowe do  odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.4.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.  Ustalenia ogólne

Wg ustaleń przetargowych.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.      Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz. U.  z  2017  r.  poz. 1332.

–     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z 2002 r. poz. Nr 113, poz. 984 i Nr   197, 
poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz. 1591.

–     Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz.U.2014.883).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

–     Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U.  z  2016  r.  poz. 191, 298..).

–     Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z  2013  r.  poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 
47, 457, 822,  1101,  1146, 1322, 1662, z 2015 r.  poz.  122,  151, 277, 478, 774, 881, 933,  1045,  1223, 1434,  1593,  
1688, 1936, 2278, z 2016 r. poz. 266.
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10.2.      Rozporządzenia

– ROZPORZĄDZENIE  PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO  I  RADY  (UE)  NR  305/2011 
z  dnia  9  marca  2011  r.  ustanawiające  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  budowlanych
i uchylające  dyrektywę  Rady  89/106/EWG 
-     ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17
lipca 2015 r. (poz. 1422)
10.3.      Inne dokumenty i instrukcje

–     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,  (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

–     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

–     Warunki techniczne  wykonania i odbioru   sieci  i instalacji,  Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

S t r o n a  12 | 26



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY MONTAŻOWE SIECI WODOCIĄGOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
(Kod CPV 45231300-8)

 

ST S2

NAZWA ZAMÓWIENIA:

PRZEBUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE SP ZOZ SPECJALISTYCZNEGO
SZPITALA MSWiA W OTWOCKU, UL. PRUSA 1/3
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1.     CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

PRZEBUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE SP ZOZ SPECJALISTYCZNEGO
SZPITALA MSWiA W OTWOCKU, UL. PRUSA 1/3

1.2.  Przedmiot ST
Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   są    wymagania   dotyczące wykonania i odbioru
sieci wodociągowych przeznaczonych do przesyłania wody na cele bytowo-gospodarcze dla  ludności
i  innych  odbiorców,  w  ramach  realizacji przedsięwzięcia.
Postanowień  zawartych w  niniejszej specyfikacji nie  stosuje  się  do  budowy sieci wodociągowych
na terenach górniczych objętych odrębnymi przepisami.
1.3.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  stanowi  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.2.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych,  prostych  i  drugorzędnych   robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,
że podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod   wykonania  wynikających
z doświadczenia  i  przy przestrzeganiu zasad  sztuki budowlanej.
1.4.  Przedmiot i zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy
montażu  sieci  wodociągowych,  przewodów  wodociągowych  tranzytowych,  magistralnych,
rozdzielczych  osiedlowych,  przyłączy  (połączeń),  ich  uzbrojenia  i  armatury,  a  także  roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszące.
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociągowych
oraz ich inwentaryzację powykonawczą.
1.5.  Określenia podstawowe, definicje

Określenia  podstawowe  przyjęte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są zgodne  z  określeniami
przyjętymi  w  zeszycie  nr  3  „Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  (WTWiO)  Sieci
Wodociągowych”      wydanych      przez      Centralny      Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. (Kod CPV 45000000-7).
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 do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym.
Przewód wodociągowy tranzytowy
Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do przesyłu wody.
Przewód wodociągowy magistralny
Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, przeznaczony  do rozprowadzania  wody
do przewodów rozdzielczych.
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy
Przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przyłączy wodociągowych.
Przyłącze wodociągowe
Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej w obiekcie.
Uzbrojenie przewodów wodociągowych
Armatura i przyrządy pomiarowe  zapewniające prawidłowe  działanie i eksploatację sieci
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wodociągowej.
Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia:
–  armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory,
–   armatura  odpowietrzająca  – zawory  odpowietrzające,  napowietrzające,  dpowietrzająco-
napowietrzające,
–  armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne,
–  armatura przeciwpożarowa – hydranty,
–  armatura czerpalna – zdroje uliczne.
Studzienka wodociągowa; komora  wodociągowa – obiekt na przewodzie  wodociągowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).
Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką  siodłową zgrzewaną
elektrooporowo a rurą  lub kształtką  z bosym końcem. Kształtki zgrzewane  elektrooporowo są
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie
przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką.
Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje  się w wyniku nagrzania  przygotowanych
do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i  utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców.
Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane  w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni  siodła
i zewnętrznej powierzchni  rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a  następnie usunięcie
elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni.
Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną  rurą  PE lub innym elementem rurociągu
za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy.
1.6.  Ogólne wymagania dotyczące wykonywanych robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót oraz za zgodność  z dokumentacją
projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci  wodociągowych,
Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką  budowlaną.  Ogólne
wymagania dotyczące  robót  podano  w  ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. (Kod CPV 45000000-7).
1.7.  Dokumentacja robót montażowych sieci wodociągowych
Dokumentację robót montażowych sieci wodociągowych stanowią:
–   projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego  zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133),
–   projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania  i   odbioru   robót   budowlanych oraz   programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),
–  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  sporządzona  zgodnie  z  rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z późn. zmianami),
–   dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem   Ministra Infrastruktury z  dnia 26
czerwca 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),
–   dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
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zastosowania  użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
– protokoły odbiorów  częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi  protokołami
z badań kontrolnych,
–  dokumentacja   powykonawcza   czyli   wcześniej   wymienione   części   składowe  dokumentacji
robót z naniesionymi  zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  (zgodnie  z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z późniejszymi zmianami).
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji  projektowej i specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące   materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w ST „Wymagania ogólne” pkt 2 (Kod CPV 45000000-7)
Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć:
–  oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze  zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich  Norm,  z  europejską aprobatą techniczną
lub krajową specyfikacją techniczną państwa  członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru  Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi, lub
–  deklarację   zgodności    z   uznanymi   regułami   sztuki   budowlanej   wydaną   przez producenta,
jeżeli  dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie
dla zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez  Komisję Europejską,  lub  deklarację właściwości
użytkowych zgodnie z ROZPORZĄDZENIE  PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO  I  RADY  (UE)  NR
305/2011  z  dnia  9  marca  2011  r.   ustanawiające  zharmonizowane  warunki  wprowadzania
do obrotu  wyrobów  budowlanych i  uchylające  dyrektywę  Rady  89/106/EWG
–   oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że   są  to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu  CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
2.2.  Rodzaje materiałów
2.2.1. Rury i kształtki z polietylenu (PE)
Rury i  kształtki z polietylenu muszą  spełniać  warunki określone  w normach PN-EN
12201-2  i   PN-EN   12201-3. Przył      ą      cze wodoci      ą      gowe wykonane powinno by      ć       z ruroci      ą      g      ó      w PE 
SDR17 PN10 zgrzewanych doczo      ł      owo o       ś      rednicach zgodnych z dokumentacj      ą       projektow      ą      .
2.2.2. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury i kształtki z PVC-U muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN 1452-
3. W projekcie nie przewiduje si      ę       stosowania rur i kszta      ł      tek z PVC
2.2.3. Uzbrojenie sieci wodociągowej
Armatura  sieci  wodociągowej  musi  spełniać  warunki  określone  w  normach  PN-EN
1074-1÷5 : 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.
Zasuwy powinne  by      ć       wykonane  z        ż      eliwa  sferoidalnego.  Klin  wulkanizowany na  ca      ł      ej  powierzchni
gum      ą      ,  nakr      ę      tki  wymienne  wykonane  s      ą       z  mosi      ą      dzu  prasowanego.  Trzpie      ń       g      ó      rny  z  uszczelk      ą
czyszcz      ą      c      ą             Ś      ruby       ł      ą      cz      ą      ce pokryw      ę       z korpusem ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, trzpie      ń       ze stali
nierdzewnej  z  walcowanym  gwintem.  Znakowanie  zasuwy  powinno  odpowiada      ć       odpowiada
wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074]
Hydranty po      ż      arowe       –       wymagane cechy: 
- Samoczynne całkowite odwodnienie z chwil      ą       pe      ł      nego odci      ę      cia przep      ł      ywu
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-  Mo      ż      liwo      ść       wymiany korpusu g      ó      rnego bez, konieczno      ś      ci zamkni      ę      cia zasuwy odcinaj      ą      cej
- Trzpie      ń       ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym ko      ł      nierzem trzpienia
-   Uszczelnienie  trzpienia  o-ringowe,  strefa  o-ringowego  uszczelnienia  korka  odseparowana  od
medium
- Korek uszczelniaj      ą      cy wykonany z mosi      ą      dzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pier      ś      cieniem
przed wykr      ę      ceniem 
-  Element odcinaj      ą      co-zamykaj      ą      cy (grzyb) ca      ł      kowicie zawulkanizowany gum      ą       EPDM
2.2.4. Bloki oporowe i podporowe
W rurociągach   z tworzyw sztucznych stosuje się  tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociągach z  PVC-U w miejscu  bloków
oporowych jako sztywne wzmocnienie złącz kielichowych można stosować:
–  opaski i dwupierścieniowe jarzma obejmujące kielichy rur i kształtek,
–  nasuwki dwudzielne skręcane,
–  ściągi składające się z dwóch opasek.
W budowie rurociągów z PE bloki oporowe i podporowe występują  wyłącznie  przy łączeniu rur
PE z kształtkami z różnych materiałów (stal, żeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).
2.2.5 Rezerwowy zbiornik wody pożarowej

Nie dotyczy niniejszego opracowania.

3.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podane  zostały  w  ST  „Wymagania ogólne” pkt
3 (Kod CPV 45000000-7)
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego  wpływu
na   jakość   wykonywanych   robót.   Sprzęt   używany   do   robót  powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji  robót. W przypadku  braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien
być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprzęt   stosowany do wykonania robót musi być  utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości
do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów  potwierdzających dopuszczenie  sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja  projektowa lub SST przewidują możliwość  wariantowego użycia  sprzętu przy
wykonywanych  robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze  wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany
bez jego zgody.

4.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt
4 (Kod CPV 45000000-7)
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
–  rury   należy   przewozić  wyłącznie   samochodami   skrzyniowymi   lub   pojazdami  posiadającymi
boczne wsporniki o  maksymalnym rozstawie 2  m;  wystające  poza pojazd końce rur nie mogą być
dłuższe niż 1 m,
–  jeżeli  przewożone  są  luźne  rury, to  przy ich  układaniu w  stosy na  samochodzie wysokość
ładunku nie powinna przekraczać 1 m,
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– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być  zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni
samochodu,
–  podczas  transportu  rury  powinny  być   zabezpieczone  przed  zmianą   położenia.
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do
+30°C.
4.3.  Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem
Rury  i  kształtki  należy   w  okresie  przechowywania  chronić   przed  bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C.
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione  przed
działaniem światła słonecznego przez  przykrycie składu plandekami brezentowymi  lub innym
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiązki   rur można składować  po trzy, jedna na drugiej do  wysokości
maksymalnej 3 m, 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. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone  przez drewniane wsporniki,  zamocowane
w odstępach  co 1-2 m. Wysokość  układania rur w stosy nie powinna przekraczać  7 warstw rur
i 1,5 m wysokości. Rury o różnych  średnicach winny być składowane odrębnie.
Rury kielichowe układać  kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać
przekładkami drewnianymi.
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez  ograniczenie jego
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m.

5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne”

pkt 5 (Kod CPV 45000000-7)
5.2.  Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy:
–  dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,
–  wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999,
– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych  (w  przypadku
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),
–  przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.
5.3.  Montaż rurociągów
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami:
–  montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
–  montaż odcinków rurociągu w wykopie.
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na
całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu.
5.4.  Połączenia rur i kształtek z PE
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać  oględzin  tych materiałów.
Powierzchnie  wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie,  czyste, pozbawione
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porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych  w stopniu  uniemożliwiającym      spełnienie
wymagań      określonych      w     normach     PN-EN
12201-1÷4:2004.
5.4.1. Połączenia zgrzewane
Połączenia  zgrzewane  mogą   być   doczołowe  lub  elektrooporowe.  W  połączeniach 
zgrzewanych stosowane są:
kształtki  zgrzewane elektrooporowo
–  kształtki polietylenowe (PE)  zawierające  jeden  lub  więcej  integralnych elementów grzejnych,
zdolnych do przetworzenia  energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania  połączenia zgrzewanego
z bosym końcem lub rurą,
siodłowe zgrzewane elektrooporowo
–  kształtki polietylenowe (PE)  zawierające  jeden  lub  więcej  integralnych elementów grzejnych,
zdolnych do przetworzenia  energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania  połączenia zgrzewanego
na rurze.
Zgrzewanie  doczołowe  polega   na   łączeniu   rur   i   kształtek   przez   nagrzanie   ich końcówek
do właściwej  temperatury  i  dociśnięcie,  bez  stosowania  dodatkowego materiału.
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach  wewnętrznych i zewnętrznych nie  powinny
wystąpić   wypływki   stopionego   materiału   poza    obrębem   kształtek.   Przy  zgrzewaniu
elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia  drutu w kształtkach
(elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni
rur nie powinno wystąpić pofałdowanie.
5.4.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe
Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się  za pomocą  złączek, które zaciskane są na
końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych  o średnicach
do 110 mm.
Połączenia  rur  z  PE  z  rurami  z  innych  materiałów  wykonuje  się   za  pomocą
odpowiednich kształtek kołnierzowych (adaptorów czołowych).
Polega to na wykonaniu odpowiedniego kołnierza na końcu rury z PE, a następnie  nakłada   się
na tę rurę kołnierz  z  żeliwa   sferoidalnego   lub   ze   stali   nierdzewnej.  Końcówka rury z PE
z kołnierzem oraz uszczelką musi znaleźć się wewnątrz złącza.
5.5.  Połączenia rur i kształtek z PVC-U
Przed montażem rur i kształtek z PVC-U należy dokonać  ich oględzin.  Powierzchnie wewnętrzne
i zewnętrzne  rur i kształtek powinny być  gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione nierówności,
porów i jakichkolwiek  innych uszkodzeń w stopniu  uniemożliwiającym spełnienie wymagań
określonych w normach PN-EN 1452-1÷5:2000.
5.5.1. Połączenia kielichowe na wcisk
Montaż połączeń  kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest  stosowanie
środka   smarującego   ułatwiającego   wsuwanie.   Należy  zwrócić szczególną uwagę na osiowe
wprowadzenie końca rury w kielich.
5.5.2. Połączenia klejone
Połączenia   klejone w budowie sieci wodociągowych  mają  ograniczone zastosowanie  (głównie
do klejenia tulei kołnierzowych  lub w innych szczególnych przypadkach).  Powierzchnie łączonych
elementów za pomocą kleju agresywnego muszą  być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie
przestrzegać instrukcji producenta kleju.

5.6.  Uzbrojenie sieci wodociągowej
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Uzbrojenie  sieci wodociągowej montuje się w studzienkach  (komorach)  wodociągowych
lub bezpośrednio w gruncie. Powszechnie  stosowana jest armatura żeliwna. W sieciach
wodociągowych z tworzyw sztucznych może mieć zastosowanie  także armatura z  tworzywa
sztucznego.
Tworzywo, z  którego wykonano kadłub  armatury z  bosym  końcem  lub  kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno spełniać wymagania PN-EN 12201-1.
Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.
Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
Oględziny – powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być  gładkie,  czyste,
pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych  w stopniu  uniemożliwiającym
spełnienie wymagań niniejszej normy.
Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub  innym
elementem nie nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień.
W czasie wykonywania  robót montażowych sieci wodociągowych należy ściśle  przestrzegać
instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy.

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.  Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podane  zostały  w  ST  „Wymagania ogólne” pkt
6 (Kod CPV 45000000-7)

6.2. Kontrolę wykonania  sieci  wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z  zaleceniami
określonymi   w   zeszycie   nr   3   „Warunków   Technicznych  Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociągowych” pkt 6 „Kontrola i badania przy odbiorze”.
Szczególną   uwagę   należy  zwrócić   na  ocenę   prawidłowości   wykonania  połączeń
zgrzewanych.
Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria:
–  zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane,
–  powierzchnia zgrubienia powinna być gładka,
–  rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych  powierzchni
łączonych elementów,
–  przesunięcie ścianek  łączonych  rur nie powinno przekraczać 10% grubości  ścianki rury,
–  całkowita  szerokości  wypływek  powinna  być   większa   od  zera  i  nie  powinna przekraczać
wartości określonych przez producenta rur i kształtek.
Ocenę   jakości   połączenia  zgrzewanego  można  wykonać   za  pomocą   urządzeń
pomiarowych z dokładnością 0,5 mm.
W celu sprawdzenia  szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy  przeprowadzić próbę
szczelności.
Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale  na  żądanie
inwestora  lub  użytkownika  należy  również   przeprowadzić   próbę szczelności całego przewodu.
Zaleca się  przeprowadzać próbę  ciśnieniową hydrauliczną jednakże w przepadkach
uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną.
Sposób przeprowadzania i pełny  zakres wymagań związany z próbami szczelności są podane
w normie PN-B 10725:1997. Niezależnie od wymagań określonych w normie  przed przystąpieniem
do przeprowadzenia próby szczelności należy zachować następujące warunki:
–  ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie albo
w szczegółowej specyfikacji technicznej SST,
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–  odcinki poddawane próbie szczelności mogą  mieć długości ok. 300 m w przypadku wykopów
o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych  ze skarpami – wszystkie
złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,

–   odcinek przewodu powinien być  na  całej swojej długości   stabilny, zabezpieczony  przed
wszelkimi   przemieszczeniami –   wykonana  dokładnie   obsypka,   przewód   na  podporach lub
w kanałach zbiorczych powinien mieć  trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy,
–  wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,
–   profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie  i odwodnienie a urządzenia
odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka,
–   należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia.
W czasie przeprowadzania próby szczelności  należy w szczególności  przestrzegać
następujących warunków:
–  przewód nie możne być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni  zewnętrznej
nie może być niższa niż 1°C,
–  napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu,
–  temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia  nie powinna przekraczać
20°C,
–  po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na 20 godzin
w celu ustabilizowania,
–   po ustabilizowaniu  się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30  minut
sprawdzać jego poziom,
–  wynik próby szczelności uznaje się  za pozytywny, gdy nie nastąpił   w tym czasie spadek
ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego.

7.    WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt

7 (Kod CPV 45000000-7)

7.2.  Jednostki i zasady obmiaru robót

Wg ustaleń przetargowych.

8.     SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 (Kod

CPV 45000000-7)

8.2.  Badanie przy odbiorze sieci wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociągowych
8.2.1. Badania przy odbiorze
Badania odbiorowe przewodów sieci wodociągowych   zależne   są  od rodzaju odbioru
technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla
robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.
8.3.  Odbiór techniczny częściowy
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:
–  zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla przewodów z tworzyw
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sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie
nie powinno przekraczać dla przewodów

z tworzyw sztucznych ±0,05 m,
–  zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów,
–  zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
–  zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,
–  zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podłoża  naturalnego  sposób  jego  zagęszczenia  powinien  być uzgodniony  z  projektantem
lub nadzorem,
–   zbadaniu  podłoża  wzmocnionego  przez  sprawdzenie  jego  grubości  i  rodzaju,  zgodnie
z dokumentacją,
–  zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny
i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,
–  zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z
PN-B 10725:1997.
Wyniki  badań powinny  być wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z  protokołem próby  szczelności
przewodu,  inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza  się inwentaryzację szkicową)  oraz  certyfikatami
i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury,
jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego (załącznik 1),
który stanowi podstawę  do decyzji o możliwości   zasypywania   odebranego   odcinka   przewodu
sieci   wodociągowej. Wymagane jest  także  dokonanie wpisu  do  dziennika budowy o  wykonaniu
odbioru technicznego – częściowego.
Kierownik  budowy  jest  zobowiązany,  zgodnie  z  art.  22  ustawy  Prawo  budowlane,  przy  odbiorze
technicznym  –  częściowym  przewodu  wodociągowego,  zgłosić inwestorowi  do  odbioru  roboty
ulegające  zakryciu,  zapewnić dokonanie  próby  i  sprawdzenia  przewodu,  zapewnić geodezyjną
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.

8.4.  Odbiór techniczny końcowy
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:
–  zbadaniu zgodności  stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją
techniczną,
–  zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników
stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
–  zbadaniu rozstawu armatury i jej działania,
–  zbadaniu szczelności komór i studni wodociągowych,  szczególnie przy przejściach rurociągów przez
ściany.
Wyniki   badań  powinny  być  wpisane   do   dziennika  budowy,   który   z   protokołami  odbiorów
technicznych  częściowych  przewodu  wodociągowego  (załącznik  1),  projektem  z  wprowadzonymi
zmianami  podczas  budowy,  wynikami  badań bakteriologicznych,  wynikami   badań   stopnia
zagęszczenia   gruntu   zasypki   wykopu   i   inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas
spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego (załącznik 2), na podstawie którego przekazuje
się  inwestorowi wykonany przewód  sieci  wodociągowej.  Konieczne  jest  także  dokonanie  wpisu  do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.
Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowiązany,  zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:
–  o   wykonaniu   przewodu   wodociągowego   zgodnie   z   dokumentacją   projektową, warunkami
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pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi
w warunkach przepisami i polskimi normami),
–  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania –
ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości.

9.     PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności  podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt 9 (Kod CPV 45000000-7)
9.2.  Zasady rozliczenia i płatności
Wg ustaleń przetargowych.

10.      DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.      Normy
PN-EN 1074-3:2002
Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i  badania  sprawdzające.  Część   3: Armatura
zwrotna
PN-EN 1074-4:2002
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część  4:  Zawory
napowietrzająco-odpowietrzające
PN-EN 1074-5:2002
Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i  badania  sprawdzające.  Część   5: Armatura
regulująca
PN-EN 681-1:2002
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur
wodociągowych i odwadniających. Część  1: Guma
PN-EN 681-2:2002
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur
wodociągowych i odwadniających. Część  2: Elastomery termoplastyczne
PN-EN 12201-1:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część
1: Wymagania ogólne
PN-EN 12201-2:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część
2: Rury
PN-EN 12201-3:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część
3: Kształtki
PN-EN 12201-4:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część
4: Armatura
PN-EN 12201-5:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część
5: Przydatność do stosowania w systemie
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PN-EN 1452-1:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne
PN-EN 1452-2:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury
PN-EN 1452-3:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki
PN-EN 1452-4:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze
PN-EN 1452-5:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie
PN-B-10725:1997
Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania
PN-87/B-01060
Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. PN-B-10736:1999
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-81/B-03020
Grunty   budowlane.   Posadowienie   bezpośrednie   budowli.   Obliczenia   statyczne i projektowanie.
PN-EN 14384:2005(U) Hydranty nadziemne.  PN-EN 14339:2005(U) Hydranty podziemne.  PN-86/B-
09700
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. PN-93/C-89218
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. PN-EN 805:2002
Zaopatrzenie   w   wodę.   Wymagania   dotyczące   systemów   zewnętrznych   i   ich   części
składowych.
10.2.      Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz.  U.  z  2013  r. poz. 1409, z 2014 r.  poz.
40,  768, 822, 1133, 1200, z 2015  r.  poz.  151, 200,  443,  528, 774,  1165,  1265, 1549, 1642, 1777.

–     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z 2002 r. poz. Nr 113,
poz. 984 i Nr   197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz. 1591.

–     Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz.U.2014.883).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

–     Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U.  z  2016  r.  poz. 191, 298..).

–     Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z  2013  r.  poz. 1232,
1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822,  1101,  1146, 1322, 1662, z 2015 r.  poz.  122,  151, 277, 478,
774, 881, 933,  1045,  1223, 1434,  1593,  1688, 1936, 2278, z 2016 r. poz. 266.
10.3.      Rozporządzenia
– ROZPORZĄDZENIE  PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO  I  RADY  (UE)  NR  305/2011 
z  dnia  9  marca  2011  r.  ustanawiające  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu
wyrobów  budowlanych i  uchylające  dyrektywę  Rady  89/106/EWG 
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-      ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - na podstawie art. 7 ust.
2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pó źn. zm.),
Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. (poz. 1422)
10.4. Inne dokumenty

–  Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Sieci  Wodociągowych  –  zeszyt  3  – COBRTI 
INSTAL;
–  Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE – GAMRAT;
–  Warunki  Techniczne Wykonania  i  Odbioru  Rurociągów  z  Tworzyw Sztucznych  – Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;
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