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1.   WSTĘP 

1.1 Przedmiot STK  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Prądzyńskiego w miejscowości 
Kostrzyn. 

1.2 Zakres stosowania STK 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 

1.3 Zakres prac objętych STK 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
sieci wodociągowej z przyłączami i obejmują: 
 
• wodociąg - do wykonania z rur dwuwarstwowych PE 100 RC PN 16 SDR 11 

Ø160x14,6 mm o łącznej długości 450,22m brutto; 
• wodociąg - do wykonania z rur dwuwarstwowych PE 100 RC PN 16 SDR 11 

Ø110x10,0 mm o łącznej długości 1,69m brutto; 
• wodociąg - do wykonania z rur dwuwarstwowych PE 100 RC PN 16 SDR 11 

Ø90x8,2 mm o łącznej długości 5,17m brutto; 
• przyłącze wodociągowe – do wykonania z rur dwuwarstwowych PE 100 RC PN 16 

SDR 11 Ø32x3,0 mm - 39 kpl. (517,00m); 
• próbę szczelności rurociągu z rur PE Ø160mm   450,22m 
• próbę szczelności rurociągu z rur PE Ø110mm   1,69m 
• próbę szczelności rurociągu z rur PE Ø90mm   5,17m 
• próbę szczelności rurociągu z rur PE Ø32mm   517,00m 

 
Uwaga: 

Roboty ziemne związane z wykonaniem sieci wodociągowej ujęto w STWK-03.00. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej STK są zgodne z odpowiednimi obowiązującymi 
 normami oraz STKW 00.00 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00.00 Wymagania Ogólne. 
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2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów budowlanych do budowy sieci 
wodociągowej 

Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociągowej z 
przyłączami, według zasady niniejszej STK są: 
• należy stosować rury dwuwarstwowe z materiału PE 100RC (RC – Crack 

Resistance), materiału o bardzo wysokiej odporności na powolny wzrost pęknięć i 
obciążenia punktowe. Rury powinny mieć konstrukcję dwuwarstwową – zewnętrzna 
warstwa ochronna w kolorze niebieskim (rury wodociągowe) o ściance min. 1,7 mm 
wykonana z polipropylenu PP-HM oraz wewnętrzna w kolorze czarnym wykonana z 
polietylenu PE 100 RC o wysokich parametrach wytrzymałościowych. 
Rury powinny posiadać fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewód z miedzi o 
przekroju 1,5 mm2 pełniące funkcję  detekcji rurociągu, ustalenia trasy przebiegu 
przewodów, awarii na sieci oraz umożliwiać lokalizację uszkodzenia rury po 
wykonaniu w technice bezwykopowego montażu. 
Rury powinny posiadać badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. 
HESSEL Ingenieurtechnik (Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 
potwierdzające zgodność z typem 3 wg wymogów PAS 1075 ze specyfikacją PAS 
1075 oraz dopuszczenie do zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym w 
technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki zgodnie z aprobatą 
Instytutu Techniki Budowlanej (ITB). 
Dwuścienna rura ciśnieniowa z polietylenu PE100RC z dodatkową zewnętrzną, 
gładką warstwą PP-HM, powinna być odporna na powolny wzrost pęknięć (Notch 
Test, Full Notch Creep Test) i obciążenia punktowe (test PLT Dr Hessela). 
Konstrukcja rury powinna zabezpieczać przed zjawiskiem propagacji pęknięć i jej 
przenoszeniem z warstwy ochronnej na główny przewód, warstwa zewnętrzna 
rozłączna; 

• rury łączone na długości przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe, w 
węzłach połączenia kołnierzowe, przy połączeniach kołnierzowych należy 
zastosować tuleje PE wraz z kołnierzem stalowym (galwanizowanym lub 
epoksydowanym o grubości powłoki nie mniejszej niż 250 mikronów i nie większej 
niż 800 mikronów; 

• wymagane jest potwierdzenie parametrów każdego zgrzewu za pomocą 
odpowiedniego wydruku dołączonego do dokumentacji podwykonawczej; 

• rury PE muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu w wodą pitną. 
Oznakowanie powinno zawierać następujące informacje: numer normy, nazwa 
producenta lub znak towarowy (symbol), wymiary (średnica zewn. x grubość 
ścianki), szereg SDR (np. SDR 17), przeznaczenie (woda), materiał i oznaczenie 
(np. PE100), klasa ciśnienia (np. PN10), informacje producenta (data produkcji, nr 
partii); 

• dla przyłączy wodociągowych budowanych metodami bezwykopowymi należy 
stosować rury polietylenowe PE100RC o SDR 11 lub niższym - łączone za pomocą 
kształtek zgrzewanych elektrooporowo; 

• zabezpieczenie antykorozyjne armatury (zasuwy, kształtki montażowe, łączniki 
rurowe, kształtki technologiczne, hydranty, itp.):  
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-  przygotowanie podłoża przed pokryciem farbą przez piaskowanie lub śrutowanie 
do stanu minimum Sa2.  

-  powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwą 
epoksydową nakładaną proszkowo grubości nie mniejszej niż 250 mikronów i 
nie większej niż 800 mikronów - jakość zabezpieczenia antykorozyjnego 
armatury i kształtek musi być potwierdzona certyfikatem RAL Stowarzyszenia 
Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym równoważnym dokumentem wydanym 
przez niezależną jednostkę badawczo-certyfikującą, potwierdzającym wykonanie 
następujących badań: kontrola czystości powierzchni odlewu, wymagana 
czystość minimum SA2, badanie grubość powłoki epoksydowej, badanie 
odporność na przebicie prądem stałym, badanie przyczepności powłoki; 

- powłoka antykorozyjna musi przejść pozytywnie badania grubości i test 
odporności na uderzenie (test obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą 
uderzeniową 5Nm); 

• zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem: zabudowa krótka (F4) lub długa 
(F5) – wg Normy PN-EN 558-1:2001 „Armatura przemysłowa. Długości zabudowy 
armatury metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura z 
oznaczeniem PN”: 
- ciśnienie nominalne zasuw nie mniejsze niż 1,0MPa (PN10); 
- wymiary kołnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polską Normą PN-EN 1092-2 

„Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i 
osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne” na ciśnienie robocze 1,0MPa 
(PN10).  

- korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 
(wg DIN GGG 40); 

- klin wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 
40), całkowicie pokryty gumą/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z 
woda pitną (Atest PZH); 

- trzpień (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem 
walcowanym. Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w 
ilości nie miej niż dwa); 

- wnętrze korpusu zasuwy ma mieć prosty przepływ, bez przewężeń i gniazda w 
miejscu zamknięcia. Równoprzelotowa średnica otworu ma być równa średnicy 
nominalnej. W przypadku zasuw o połączeniu korpusu z pokrywą za pomocą 
śrub, należy zastosować śruby wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i 
zabezpieczone masą zalewową.  

- wszystkie elementy zasuwy muszą mieć gładkie powierzchnie i być pozbawione 
zadziorów i ubytków; 

- na zasuwach powinno być trwałe oznaczenie, tj.: producent, średnica, ciśnienie, 
klasa żeliwa; 

- zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszą posiadać atest PZH dopuszczający je 
do kontaktu z wodą pitną. 

• hydranty nadziemne i podziemne Ø80:  
- wymiary kołnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polską Normą PN-EN 1092-2 

„Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i 
osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne” na ciśnienie robocze 1,0MPa 
(PN10), na ciśnienie robocze 1,0MPa (PN10); 

- ciśnienie nominalne hydrantów 1,0MPa (PN10); 



 Specyfikacje techniczne    
 STK.04.00 - Sieć wodociągowa 

   
Zakład Komunalny w Kostrzynie 
62 - 025 Kostrzyn, ul. Poznańska 2 

tel./61/ 817-82-39       fax. /61/ 897-09-08 
e-mail: poczta@zkkostrzyn.pl        www.kostrzyn.wlkp.pl  

 

6 

- następujące elementy hydrantu muszą być wykonane z żeliwa sferoidalnego 
minimum EN-GJS- 400-15 (wg DIN GGG 40): korpus górny i dolny (lub korpus 
monolityczny, w przypadku monolitycznego wykonania), gniazdo kłowe, 
przykręcana pokrywa (dopuszcza się pokrywę przykręcaną na 2, 3 lub 4 śruby), 
kaptur trzpienia do klucza, kolumna; 

- trzpień – z walcowanym gwintem ze stali nierdzewnej; 
- nakrętka trzpienia – z mosiądzu;  
- element zamykający (tłok/tłoczek/grzybek) - z żeliwa sferoidalnego minimum 

EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40) całkowicie pokryty gumą EPDM. Rura 
trzpieniowa (rura uruchamiająca/wrzeciono) – stal nierdzewna. Na korpusie musi 
się znajdować oznakowanie: ze średnicą hydrantu, z logiem producenta, z 
rodzajem materiału z jakiego wykonany został korpus.  

- śruby i podkładki służące do skręcania korpusu z pokrywą i komorą dolną – stal 
nierdzewna. O-ringowe uszczelnienie trzpienia z gumy EPDM; pozostałe 
uszczelnienia także z gumy EPDM; 

- hydrant powinien całkowicie się odwodnić z chwilą pełnego zamknięcia 
przepływu. W innych położeniach elementu zamykającego odwodnienie powinno 
być całkowicie szczelne. Wszystkie elementy zewnętrzne pokryte powłoką 
odporną na promienie UV; 

- możliwość wymiany elementów wewnętrznych bez konieczności demontażu 
hydrantu (wykopywania z ziemi). Hydranty muszą posiadać atest PZH 
dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną. 

• Nawiertki typu NWZ/PE na przyłączach wodociągowych: 
- korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego GJL-250 dla PN10 oraz z 

żeliwa szarego GJL-250 dla PN10; 
- trzpień - wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 z gwintem toczonym lub 

walcowanym; 
- klin - wykonany z żeliwa szarego GG25, ogumowany poprzez nawulkanizowną 

powłokę EPDM, odpowiednio wyprofilowany z prowadzeniem klina, co 
zabezpiecza przed obrotem. Kształt ogumowanego klina zapewnia minimalne 
tarcie podczas zamykania i gwarantuje mniejsze zużycie przy częstszych 
uruchomieniach; 

- obejma - z żeliwa sferoidalnego EN GJS-500 -7 połączona z korpusem zasuwy 
gwintowanej za pomocą gwintu. Obejma składa się z dwóch części połączonych 
ze sobą kompletem śrub i nakrętek M12- ocynk. 

 
3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu Wykonawcy 
(zwanego również „sprzętem”), 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 specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i 
wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
Sprzęt budowlany powinien zostać  zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

4.1 Warunki ogólne  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów, sprzętu na i z placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

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

• samochody dostawczego średniego tonażu; 
• samochody dostawcze małego tonażu.  

4.2  Transport elementów 

Transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. Rozładunek i 
montaż prefabrykatów za pomocą uchwytów do ponoszenia i transportu pionowego. 

4.3 Transport betonu 

Transport betonu nie powinien powodować: segregacji składników, zmian układu 
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, obniżenia temperatury, przekraczającego 
granicę określoną wymogami technologicznymi. 

4.4 Transport rur 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
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widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych 
lub łańcuchów.  
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo, można je zdejmować przy użyciu 
podnośnika widłowego.  Przy  transportowaniu  rur  luzem  winny  one spoczywać na 
całej długości na podłodze  pojazdu.  Pojazd  musi posiadać wsporniki boczne w 
rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze  winny znajdować się  na spodzie.  Kielichy rur 
w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość 
rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość  nawisu nie  może  przekroczyć 1 m. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWK-00.00. 

5.2 Wykonanie sieci wodociągowej 

Roboty montażowe - układanie rur wodociągowych z PE musi być wykonywane w 
wykopach o podłożu odwodnionym. W przypadku pojawienia się wody gruntowej 
przewiduje się odwodnienie wykopów przez pompowanie bezpośrednio z wykopu. 
Z uwagi na  wystarczające parametry wytrzymałościowe gruntu do bezpośredniego 
posadowienia projektuje się podłoże z zagęszczonego piasku o grubości 15 cm. 
Układanie rur na dnie wykopu wykonać na podłożu całkowicie odwodnionym z 
wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rurociągu - zgodnie z zaprojektowanymi 
spadkami. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 
rurociągu zabezpieczyć przed zamuleniem stosując zaślepkę (korek). Przed 
zasypaniem rurociągu powinny być dokonane odbiory techniczne. 
Zasypywanie kanału prowadzić w trzech etapach: 
1. Wykonać warstwę ochronną rurociągu z wyłączeniem odcinków na złączach. 
2. Po próbie szczelności złączy rur wykonać warstwy ochronne w miejscach połączeń. 
3. Zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem o ile 

nie stanowią go grunty gliniaste. W takim przypadku należy przewidzieć całkowitą 
wymianę gruntu. 

4. Na sieci wodociągowej wykopy wykonać sposobem mechanicznym i ręcznym ze 
ścianami prostymi obustronnie umocnionymi na całej długości projektowanej sieci 
wodociągowej. Szerokość dna wykopu dla sieci wodociągowej 1,0m.  
Ściany mogą być umacniane wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami do 
liniowych obudów wykopów, w zależności od posiadanych przez Wykonawcę. 

5.  Wykopy na sieci wodociągowej i przyłączach wodociągowych należy wykonać 
przewiertem sterowanym bez naruszenia wierzchniej warstwy tereny. Każdy 
przewiert składa się z dwóch komór. Wykopy pod komory przewiertów wykonywane 
będą o ścianach pionowych z umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane 
wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami do liniowych obudów wykopów, w 
zależności od posiadanych przez Wykonawcę.  
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je 
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem.  
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Między ścianką rury, a ścianką wykopu lub jego szalunkiem należy zapewnić 
przestrzeń roboczą 0,25m. Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami 
podziemnymi powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją uzgodnioną, w 
sposób wskazany przez użytkowników tych urządzeń. Wyjścia (zejścia) po drabinie 
z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1m 
od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20,00m. 
Technologia przewiertów sterowanych umożliwia bezwykopowe pokonywanie 
rurociągiem przeszkód terenowych. Specjalistyczne urządzenie na etapie 
przewiertu pilotażowego przewierca się pod przeszkodą (droga) stalowymi 
żerdziami wzdłuż osi zaplanowanej trasy. Żerdzie te docierają na drugą stronę 
przeszkody. Następnym etapem jest przygotowanie otworu na rurę, co osiąga się 
poprzez kilkakrotne rozwiercanie aż do osiągnięcia podanej średnicy otworu i 
należyte jego oczyszczenie ze zwiercin. Końcowym etapem jest wciągniecie do 
przygotowanego otworu rury. 
Zastosowanie technologii przewiertów sterowanych pozwala uniknąć robót 
ziemnych dzięki czemu nie zachodzi konieczność niszczenia nawierzchni drogi i 
kosztownego przywracania jej do stanu pierwotnego oraz redukuje do minimum 
integracje w środowisko naturalne tak na trasie prowadzonych robót jak i w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie. 
Przewiert odbywa się wg zaplanowanej trasy i wyrysowanego profilu. W celu 
udokumentowania wykonanego przewiertu, powykonawczo wykonywany jest jego 
profil podłużny. 
W projekcie przewidziano wykonanie przewiertu sterowanego dla rury 
dwuwarstwowej PE 100 RC PN 16 SDR 11 łączonych za pomocą zgrzewów 
doczołowych i kształtek elektrooporowych. 
Dwuścienna rura ciśnieniowa z polietylenu PE100RC z dodatkową zewnętrzną, 
gładką warstwą PP-HM, odporne na powolny wzrost pęknięć (Notch Test, Full 
Notch Creep Test) i obciążenia punktowe (test PLT Dr Hessela). 
Rury posiadają fabrycznie wbudowany przewód sygnalizacyjny z miedzi o przekroju 
1,5 mm2 do lokalizacji trasy przebiegu przewodów. Rury dwuwarstwowe PE 100RC 
(RC – Crack Resistance) wbudowanym przewodem z miedzi umożliwiają szybkie i 
precyzyjne ustalenie trasy przebiegu przewodów znajdujących się w ziemi w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót ziemnych. 
Warstwa zewnętrzna w kolorze brązowym (kanalizacja) przylega do warstwy 
wewnętrznej w kolorze czarnym, jest rozłączna. 
Konstrukcja rury zabezpiecza przed zjawiskiem propagacji pęknięć i jej 
przenoszeniem z warstwy ochronnej na główny przewód.  
Zgodnie z aprobatą techniczną AT-15-8308/2010 ITB rury przeznaczone są do 
budowy sieci ciśnieniowych wodociągowych oraz kanalizacyjnych w gruncie 
rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki. Rury 
spełniają wymagania techniczne dla rur do alternatywnych metod instalacji (metod 
bezwykopowych) zawarte w wytycznych PAS 1075 oraz DVGW. 
 
 
 
Wyłączenie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych z eksploatacji: 
Sieci wodociągowe i przyłącza wodociągowe wyłączone z eksploatacji powinny być 
usunięte z ziemi. W przypadku kiedy nie jest to możliwe, lub nie jest uzasadnione 
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ekonomicznie należy zabezpieczyć (wypełnić) pozostawione rury w ziemi za 
poprzez zamulenie lub zabetonowanie betonem klasy C16/20 przy użyciu pomp o 
bardzo dużej wydajności. W przypadku zamulenia należy zabetonować bose końce 
rury.  
Odcięcie istniejącej sieci wodociągowej w wyniku wymiany na nową, należy 
dokonać pod nadzorem Zakładu Komunalnego w Kostrzynie. 
W przypadku wymiany sieci na nowe i pozostawieniu w gruncie nieczynnych 
przewodów, geodeta uprawniony, na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
przyjętej do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, 
zobowiązany jest dokonać oznaczenia tego przewodu jako nieczynny. 

6. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ 
wody z wykopu w dół po jego dnie. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spód wykopu wykonywanego 
ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o ok.           
5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym 
mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej 
projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu. Wykopy należy wykonywać bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop należy 
wykonać początkowo do głębokości mniejszej od projektowanej, a następnie 
pogłębić do właściwej głębokości bezpośrednio przed ułożeniem podsypki 
piaskowej lub elementów dennych kanału. Przy wykonywaniu wykopów w 
bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż 
głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i 
odkształcaniem. Dno wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poniżej rzędnej 
projektowanej przy ręcznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym 
wykonywaniu wykopu. W momencie układania przewodu należy te różnicę 
wyrównać. W przypadku, gdy nastąpiło przekopanie wykopu tj.: wybranie warstwy 
gruntu poniżej projektowanego poziomu ułożenia przewodu należy uzupełnić tę 
warstwę odpowiednio zagęszczonym piaskiem. Wydobyty grunt powinien być 
automatycznie odwożony na miejsce składowania. Między ścianką rury, a ścianką 
wykopu lub jego szalunkiem należy zapewnić przestrzeń roboczą 0,25m. 
Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi powinny być 
wykonane zgodnie z dokumentacją uzgodnioną, w sposób wskazany przez 
użytkowników tych urządzeń. Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być 
wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w 
odległościach nie przekraczających 20,0m. 
 

5.3 Próba szczelności 

Zamontowane przewody wodociągowe należy poddać próbie szczelności zgodnie z 
normą PN-92/B-10735. 
Przeprowadzić dezynfekcję rur podchlorynem sodu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Przed oddaniem sieci i przyłączy wodociągowych należy uzyskać 
pozytywny wynik badania wody wykonany przez Akredytowane Laboratorium w 
zakresie bakteriologii, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Zakład 
Komunalny w Kostrzynie. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STKW-00.00. 

6.1 Kontrola jakości materiałów 

Kontrola jakości zastosowanych materiałów następuje przez porównanie cech 
materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm 
materiałowych, podanych w pkt. 2 niniejszej ST. 

6.2 Kontrola jakości robót 

Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy                     
PN-892/B-10725. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
• zgodność wykonania robót  z Dokumentacją Projektową; 
• materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanych w pkt.2; 
• głębokości ułożenia przewodów; 
• ułożenia przewodów na podłożu; 
• odchylenia osi przewodu; 
• odchylenia spadku; 
• zmiany kierunku przewodów; 
• zabezpieczenia przy przejściu przez przeszkody; 
• zabezpieczenia przewodów przed zamarzaniem; 
• zabezpieczenie przed korozją części metalowych; 
• kontrola połączeń przewodów; 
• szczelność przewodu. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, dokumentując, że zastosowane materiały 
spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru wykonanych robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej i 
pomiaru terenie jest: 
• m wykonanej sieci wodociągowej; 
• m2 wykonanej podsypki piaskowej; 
• m wykonanej próby szczelności; 
Ogólne zasady obmiaru robót podane są w ST-00.00. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robot podano w STWK-00.00 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-92/B-10735 Odbiorowi podlega 
długość ułożonej sieci wodociągowej.  
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji pozostałych robót. 



 Specyfikacje techniczne    
 STK.04.00 - Sieć wodociągowa 

   
Zakład Komunalny w Kostrzynie 
62 - 025 Kostrzyn, ul. Poznańska 2 

tel./61/ 817-82-39       fax. /61/ 897-09-08 
e-mail: poczta@zkkostrzyn.pl        www.kostrzyn.wlkp.pl  

 

12 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność realizowana będzie zgodnie z warunkami umownymi za wykonany i odebrany 
przedmiot umowy.  
Cena wykonania robót obejmuje: 
• wyrównanie dna wykopu; 
• wykonanie podsypki; 
• dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania; 
• zamontowanie i sprawdzenie prawidłowości zamontowania każdego materiału; 
• wykonanie izolacji powierzchni projektowych; 
• przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prób i badań; 
• podbicie i wykonanie warstwy ochronnej zasypu elementów montowanych w 

wykopie; 
•  uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

2) PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne. 
3) PN-EN 295-1:1999+A3:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej .Wymagania (+zmiana A3). 
4) PN-EN 295-4:1999+A1:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej Wymagania dotyczące kształtek, łączników i elementów 
zamiennych (+zmiana A1). 

5) PN-EN 295-6:2001 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej Wymagania dotyczące studzienek kanalizacyjnych. 

6) PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
7) PN-8318971-06 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 
8) BN-8618971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
9) PN-64/B-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
10) PN-H-74051-02  Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego). 
11) PN-8BIB-06250 Beton zwykły. 
12) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - COBRRTI 

INSTAL - zeszyt 9 Warszawa 2003r. oraz obowiązujące normy techniczne i 
wytyczne producentów materiałów 


