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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji
robót budowlanych instalacyjnych związanych z wykonaniem przebudowy sieci wodociągowej w
ramach projektu:
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Popiełuszki,
Mickiewicza, Staszica, Skoczyńskiego, Narutowicza i Wolności w Stalowej Woli.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacyjna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót w ramach przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i
mające na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w projekcie.
Specyfikacja techniczna obejmuje prace związane z dostawą materiałów i realizacją robót
instalacyjnych, wykonywanych na miejscu.
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach robót przewiduje się wykonanie następujących prac:
• wykonanie robót montaŜowych dotyczących sieci wodociągowej,
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. I - Roboty
Ogólnobudowlane - MB i PMB i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i późniejszymi
uzupełnieniami,
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. II - Instalacje
Sanitarne i Przemysłowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i późniejszymi
uzupełnieniami
- Wytycznymi producenta rur systemu PAM NATURAL.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Podstawą prac jest projekt budowlany „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w rejonie ulic: Popiełuszki, Mickiewicza, Staszica, Skoczyńskiego, Narutowicza i
Wolności w Stalowej Woli.”
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny
być obustronnie uzgadniane w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o zmianach, wprowadzonych podczas wykonawstwa, powinny być kaŜdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez
niego za konieczne równieŜ potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości
funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zmiany materiałów i elementów
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości
eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących

materiałów budowlanych (Dz. U. Nr. 10 z1995r. poz. 48), oraz rozporządzenie zmieniające w/w
rozporządzenie (Dz. U. Nr. 136 z1995r. poz. 672), zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum
Badań i Certyfikacji z dnia 28.03.1997r. zmieniającej zarządzenie w sprawie ustalania wykazu
wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i
oznaczenia tym znakiem PE-EN-45014.
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom i
Normom BranŜowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzję dopuszczającą je do
stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaŜnione przez Ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa.
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony
obowiązującymi normami.
Ogólne wymagania dotyczące prac remontowych określają:
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. I - Roboty
Ogólnobudowlane - MB i PMB i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupełnieniami
późniejszymi,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. II - Instalacje Sanitarne i
Przemysłowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupełnieniami późniejszymi
- Wytycznymi producenta rur systemu PAM NATURAL.
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów dla robót innych niŜ te, dla których zostały zakupione to
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. KaŜdy rodzaj robót, w
którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3 Niezbędne wymagania związane z warunkami dostawy, składowania i kontrolą jakości
wyrobów
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Przyjęcie materiałów do magazynu
powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów.
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów.
Wyroby o zbliŜonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie moŜna
zastosować na budowie wyłącznie za zgodą projektanta i inwestora.
Urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości naleŜy dostarczyć wraz ze
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru. Dostarczane na miejsce
składowania urządzenia naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi
wytwórcy , przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i
kompletnych urządzeń.
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni
słonecznych, temperatura nie wyŜsza niŜ 40°C i opadami atmosferycznymi. DłuŜsze
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.
Rury o róŜnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to
moŜliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie.
Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach i przekładkach drewnianych,
a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie moŜe powodować
nacisku na kielichy rur, powodując ich deformację.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur moŜna dokonać za pomocą kołków i
klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleŜy
części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować.
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, 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 uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moŜe być później zamieniany bez jego zgody.
UŜywany sprzęt powinien spełniać wymogi BHP. Jakikolwiek sprzęt , maszyny lub
narzędzia nie gwarantujące zachowanie wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną
przez Zamawiającego uznane za niewłaściwe i niedopuszczone do robót. Na Ŝądanie
wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do uŜytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej:
Wykonawca przystępujący do wykonania sieci wodociągowej powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
• Ŝurawi budowlanych samochodowych,
• koparek podsiębiernych,
• spycharek kołowych lub gąsienicowych,
• sprzętu do zagęszczania gruntu,
• sprzętu do odwadniania wykopów
• sprzętu zabezpieczającego wykopy
• wciągarek mechanicznych,
• beczkowozów.
• samochodem dostawczym lub skrzyniowym umoŜliwiającym transport materiałów i
urządzeń
• zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi
• narzędziami monterskimi, elektronarzędziami, pomiarowymi itp
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 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.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o
więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać
na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów
naleŜy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót
Roboty powinny być wykonane zgodnie z:
- dokumentacją techniczną, zatwierdzoną przez Inwestora,
- obowiązującymi przepisami BHP,
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. I - Roboty
Ogólnobudowlane - MB i PMB i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupełnieniami
późniejszymi,
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. II - Instalacje
Sanitarne i Przemysłowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupełnieniami
późniejszymi,
- Wytycznymi producenta rur systemu PAM NATURAL.
Przerwy w dostawie mediów naleŜy bezwzględnie uzgodnić z mieszkańcami budynków.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca
5.2 Warunki przystąpienia do robót
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, a w szczególności pod
kątem moŜliwości technicznych wykonawcy, realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny
być obustronnie uzgadniane w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych podczas wykonawstwa, powinny być kaŜdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez
niego za konieczne równieŜ potwierdzone przez autora projektu.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych sieci, a jeŜeli dotyczą zmiany
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować
zmniejszenie trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu.
5.3 Roboty do wykonania
5.3.1. Przygotowanie podłoŜa i zasypka
1) Przewód naleŜy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłoŜu. Przed
przystąpieniem do wykonywania podłoŜa naleŜy dokonać odbioru technicznego wykopu.
2) W wykopach, gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i częściowo piasek drobny)
podłoŜe będzie z gruntu naturalnego
3) Podsypka pod rurociąg, jako warstwa wyrównawcza o grubości 20cm z piasku, natomiast
obsypka oraz zasypka rurociągów piaskowo-Ŝwirowa.
4) Zagęszczenie podłoŜa i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno
wynosić dla rur pod drogą i chodnikami nie mniej niŜ 1,0 max zagęszczenia wg normalnej
próby Proctora, a dla pozostałych odcinków – nie mniej niŜ 0,95 max zagęszczenia wg
normalnej próby Proctora zgodnie z dokumentacją techniczną.
5) Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niŜ:
a. 0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym,
b. 0,30 przy zagęszczeniu mechanicznym,
6) Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoŜa wzmocnionego do osi przewodu nie moŜe
przekraczać 10 cm.
7) RóŜnica rzędnych wykonywanego podłoŜa do rzędnych przewidzianych w dokumentacji
technicznej nie moŜe w Ŝadnym punkcie przekraczać wartości ± 5 cm. Występujące róŜnice
nie mogą na Ŝadnym odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego ani tez jego
zmniejszenia do zera.
8) Wilgotność zagęszczonego gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić, co najmniej
80% jej wielkości
9) UŜyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia powinien odpowiadać
parametrom podłoŜa z obsybki rurociągu. Zagęszczenie warstwami, co 20 cm do
powierzchni terenu.
10) Odchylenia wskaźnika zagęszczenia gruntu powinny być mniejsze od – 2%
11) Odchylenie wymiarów w planie – wykonanych wg dokumentacji drogowej nie powinno
przekraczać ± 0,1 m.
5.3.2. Roboty montaŜowe rur
1) Roboty montaŜowe prowadzić w temperaturze od 0oC do + 30oC. Połączenia rur wykonywać
w temperaturze nie niŜszej + 5oC.
2) Rury do wykopu spuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego.
3) Układanie odcinka przewodu moŜe odbywać się tylko na przygotowanym podłoŜu
(podsypka). PodłoŜe powinno być profilowane w miarę układania przewodu.
4) NaleŜy zwrócić szczególną uwagę, aby osie łączonych odcinków pokrywały się.
5) Rury po ułoŜeniu powinny ściśle przylegać do podłoŜa na całej swojej długości, w co
najmniej ¼ jego obwodu z wyłączeniem złącz.
6) Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności.
7) Nie wolno wyrównywać kierunku ułoŜenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych
elementów jak: kawałki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

8) Odchylenie ułoŜonego przewodu do ustalonego w dokumentacji technicznej kierunku nie
powinno przekraczać 1 cm.
9) Łączenie elementów rurowych na łączniki dostarczone przez producenta wraz z rurami.
10) Łączenie odcinków krótkich dokonać po docięciu rur do wymaganej odległości, z-frezowaniu
jej końcówek i nałoŜeniu łączników.
11) Z-frezowanie rur powinno mieć kąt 15o w stosunku do osi rury i długość równą 2-krotnej
grubości rury.
12) Głębokość posadowienia przewodu wodociągowego zgodnie z dokumentacją techniczną i
zgodnie z PN-B-10735[6]
6. BADANIA I KONTROLA PRAC REMONTOWYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowanie i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
W trakcie odbioru naleŜy sprawdzić:
- zgodność wymiarów
- zgodność z projektem
- zgodność z obowiązującymi normami
- jakość uŜytych materiałów
- sprawdzenie poprawności działania
- zaświadczenia o jakości i świadectwa
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
 sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z
kruszywa mineralnego lub betonu,
 badanie odchylenia osi kanałów,
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów,
 sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów,
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej niŜ 5 cm,
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m,

 odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać 0,3 cm,
 odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać 0,5 cm,
 odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 0,5 mm,
 odchylenie spadku ułoŜonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości
100m powinien być zgodny z załoŜeniami projektowymi
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
Jednostką obmiarową dla prac remontowych są:
- sztuka dla elementów i urządzeń
- metr dla rurociągów
8.ODBIÓR ROBÓT
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu).
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Badania przy odbiorze przewodów sieci wodociągowej zaleŜne są od rodzaju odbioru
technicznego robót. Badania przy odbiorze, powinny być zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671,
PN-EN 1091.
Wymagania i badania przy odbiorze prac określają:
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. I - Roboty
Ogólnobudowlane - MB i PMB i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupełnieniami
późniejszymi,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. II - Instalacje Sanitarne i
Przemysłowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupełnieniami późniejszymi
- Wytyczne producenta rur systemu PAM NATURAL.
8.1 Odbiory międzyoperacyjne
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót
poprzedzających. Zakres odbiorów międzyoperacyjnych obejmuje miejsca podlegające zakryciu.
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:
a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją
geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekraczać ± 2 cm.

b) zbadaniu podłoŜa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podłoŜa naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,
c) zbadaniu podłoŜa wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z
dokumentacją,
d) zbadaniu materiału ziemnego uŜytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być
drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,
e) zbadaniu szczelności przewodów. Badanie szczelności sieci wodociągowej przeprowadzić
zgodnie z PN-97/B –10725.
Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610.
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, jest przedłoŜony podczas
spisywania protokółu odbioru technicznego -częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o
moŜliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.
Wymagane jest takŜe 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, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające
zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.
Koszt wykonania próby (takŜe zuŜytej wody) ponosi Wykonawca.
8.2 Odbiór końcowy
Po zakończeniu prób naleŜy dokonać komisyjnego odbioru końcowego.
W skład komisji wchodzi kierownik robót montaŜowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uŜytkownika.
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,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne).
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych
robót właścicielom urządzeń.
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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.
9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Podstawą do rozliczeń robót tymczasowych są protokoły z odbiorów częściowych.
Zakres odbiorów częściowych określonych w pkt. 8, moŜe ulec zmianie - stosownie do ustaleń

między wykonawcą i Inwestorem. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo
ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole naleŜy określić zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy
ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
i transportu na teren budowy.
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Dokumentacja projektowa
Podstawą do wykonania robót remontowych są:
- projekt budowlany,
- ksiąŜka przedmiarów,
- niniejsza specyfikacja techniczna,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. I - Roboty
Ogólnobudowlane - MB i PMB i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupełnieniami
późniejszymi,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. II - Instalacje Sanitarne i
Przemysłowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupełnieniami późniejszymi
- Wytycznymi producenta rur systemu PAM NATURAL
10.2 Normy
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu
przez przepływ zwrotny
10.3 Rozporządzenia
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (wraz z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z dnia 15.06.2002r. Nr 75 poz. 690
wraz z późniejszymi zmianami
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. I - Roboty
Ogólnobudowlane - MB i PMB i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupełnieniami
późniejszymi,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. II - Instalacje Sanitarne i
Przemysłowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupełnieniami późniejszymi

