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1. Część ogólna. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej standardowej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru przyłącza wody i kanalizacji oraz zewnętrznych instalacji 
kanalizacji sanitarnej i doziemnej instalacji gazu dla budynku. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółową Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy 

uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakościowo 
i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu 
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja 
Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria 
jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od 
najważniejszego kryterium: 

• Dokumentacja Projektowa. 
• Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie poprzez 

przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji 
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje 
kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy. 

• Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą 
zachodzić pomiędzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy 
Warunkami Technicznymi, o których mowa wyżej, Normami i/lub elementami Dokumentacji 
Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru 
Autorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania 
wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 

występujące przy montażu instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w terenie, ich uzbrojenia 
i armatury, a także niezbędne dla właściwego wykonania roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje. 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych. 
Atest higieniczny – dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub elementu do stosowania 
w kontakcie z wodą pitną lub w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Atest higieniczny 
wydaje Państwowy Zakład Higieny. 
Deklaracja zgodności - oświadczenie  producenta  stwierdzające,  na  jego wyłączną 
odpowiedzialność,  że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. 
Instalacja zewnętrzna - układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia zlokalizowana poza budynkami, 
na terenie rozpatrywanej posesji, stanowiącej własność Inwestora. 
Instalacja wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających 
i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, 
w granicach rozpatrywanej posesji doprowadzający wodę do instalacji wodociągowej w obiekcie. 
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. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 
działanie i eksploatację instalacji wodociągowej. 
Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 

 armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 
 armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco-

napowietrzające, 
 armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne. 
 armatura przeciwpożarowa – hydranty, 
 armatura czerpalna – zdroje uliczne. 

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. 
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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. 
Instalacja kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 
znajdujących się poza budynkami w granicach rozpatrywanej posesji 
Instalacja kanalizacyjna sanitarna – instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych, 
Studzienka rozdzielcza - obiekt na kanale przeznaczony do podłączenia nitek (ciągów)  drenażu  
rozsączającego  i  do  kontroli  prawidłowości  jego  pracy  i eksploatacji. 
Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 
ciężkości. 
Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej – odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 
lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 
Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
Podłoże naturalne z podsypką – podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką 
z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej 
ze względu na materiał, z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami 
technicznymi producenta tych rur. 
Podłoże wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 
wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 
Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
Obsypka –- materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 
kanalizacyjny. 
Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem. 
Powierzchnia zwilżona – wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych 
badaniem szczelności. 
Studzienka rewizyjna – studzienka włazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów. 
Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału 
z utwardzonych powierzchni terenu. 
Eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 
Infiltracja – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
Przyłącze gazowe – odcinek przewodu zawarty między trójnikiem odgałęźnym gazociągu 
rozdzielczego a kurkiem głównym instalacji gazowej. 
Kurek główny – jest to urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa gazowego z przyłącza 
do instalacji gazowej. 
Gazomierz – przyrząd pomiarowy służący do pomiaru i wskazań objętości gazu jaka przez niego 
przepłynęła. 
Gazomierz miechowy – gazomierz komorowy o ruchomych przegrodach wykonanych częściowo 
z wiotkiego materiału, które razem z obudową tworzą miechy. 
Gazomierz turbinowy – gazomierz, którego organem pomiarowym jest wirnik ze skrzydełkami 
obracającymi się z prędkością proporcjonalną do strumienia objętości przepływającego gazu. 
Próba wytrzymałości – badanie mające na celu sprawdzenie wytrzymałości i szczelności rurociągu 
przed oddaniem do eksploatacji. 
Instalacja gazowa – układ przewodów gazowych w budynku wraz z armaturą, wyposażeniem i 
urządzeniami gazowymi, mający początek w miejscu połączenia z kurkiem głównym gazowym 
odcinającym tę instalację od przyłącza, a zakończenie na urządzeniach gazowych wraz z tymi 
urządzeniami. 
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Próba szczelności – badanie mające na celu sprawdzenie szczelności rurociągu przed oddaniem do 
eksploatacji. 
Próba hydrauliczna – próba, w której się stosuje ciekły czynnik roboczy. 
Próba pneumatyczna – próba, w której się stosuje gazowy czynnik roboczy. 
Ciśnienie robocze (statyczne) gazu – nadciśnienie mierzonego gazu następujących wartościach: 
ciśnienie niskie – do 5 kPa, 
ciśnienie średnie – ponad 5 do 400 kPa, 
ciśnienie wysokie – powyżej 400 kPa, 
Źródło ciepła –kotłownia lokalna, zlokalizowana w budynku. 
Pozostałe określenia według PN-EN 752-1, PN-B-01421. 

1.5. Dokumentacja techniczna. 
Dokumentację robót montażowych przyłącza wody i kanalizacji oraz zewnętrznej instalacji 

kanalizacji sanitarnej i doziemnej instalacji gazu w terenie stanowią: 
– projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 27.04.2012r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. 
poz. 462), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę / 
zgłoszenia, 
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 
2013 poz. 1129) wraz z późniejszymi zmianami, 
– specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), 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 (tekst 
jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129) wraz z późniejszymi zmianami, 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(jednolity tekst Dz.U. 2013 poz. 898) z późniejszymi zmianami, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej 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 1994r. – jednolity tekst Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późniejszymi 
zmianami. 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego 
zadania. 
2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Materiały stosowane do montażu zewnętrznych instalacji 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 
– 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”. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania są wyroby wykonane według indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których wydano 
oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami 
i obowiązującymi normami. 

Kierownik budowy lub, jeżeli jego ustanowienie, nie jest wymagane, Inwestor, jest zobowiązany do 
przechowywania w/w oświadczeń oraz udostępniania ich przedstawicielom uprawnionych organów. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności 
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pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 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, zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
4. Materiały 

4.1. Ogólne wymagania 
Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników należy 

zachować wszystkie wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte 
w odpowiednich tematycznych normach i przepisach związanych z tymi normami oraz instrukcjach 
producentów. 

W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień Wykonawca ma obowiązek: 
– uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu  
– sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 

dokumentami. 
4.2. Wyszczególnienie podstawowych materiałów 
Przyłącze wody zasilane z wodociągu z rur wykonanych z polietylenu PE100 o szeregu 

wymiarowym SDR17 i nominalnym ciśnieniu roboczym PN10 posiadających atest do stosowania w 
rurociągach służących do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Rury i kształtki z 
polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3. Wodociąg 
należy łączyć za pomocą połączeń zgrzewanych. 

Przyłącze i instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur wykonanych z PVC-U*, czyli 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu o szeregu wymiarowym SDR34 i sztywności obwodowej 
SN≥8KN/m2 ze ścianką litą. Rury i kształtki z PVC-U muszą spełniać warunki określone w normie PN-
EN 1401-1:2009. Instalację kanalizacji należy łączyć za pomocą połączeń kielichowych – mocowanych 
na wcisk. 

Instalację doziemną gazu zasilanej z sieci gazowej projektuje się z rur przeznaczonych do gazu i 
wykonanych z polietylenu PE100 o szeregu wymiarowym SDR11 i nominalnym ciśnieniu roboczym 
PN16. Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normie PN-EN 1555. Systemy 
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Instalację 
doziemną gazu należy łączyć za pomocą połączeń zgrzewanych. 
5. Wymagania dotyczące transportu i składowania materiałów. 

5.1. Wymagania dotyczące przewozu. 
Do przewożenia materiałów będą stosowane następujące zmechanizowane środki transportu: 

- samochody skrzyniowe, 
- samochody samowyładowcze, 
- samochody dostawcze, 
- przyczepy dłużycowe. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Rozładowanie materiałów będzie 
dokonywane z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających uszkodzeniu materiałów. Transport 
będzie taki jak określono w specyfikacji lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inżyniera. 

5.1.1. Transport rur. 
Rury z tworzyw sztucznych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem 

i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
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 1m, 

 jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m. 

 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. 
 transport rur nie pakietowanych powinien się odbywać przy równym ułożeniu rur na podkładach 

drewnianych, 
 podczas prac przeładunkowych nie wolno rzucać rur 
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 podnoszenie pakietu dźwigiem powinno być wykonywane za pomocą lin taśmowych 
z metalowego splotu 

Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Według zaleceń producentów przewóz 
powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C. 

Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Rury należy transportować o ile to możliwe 
w oryginalnych opakowaniach. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach 
o odpowiedniej długości tak by nie zwisały poza samochód. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu 
z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Do końców rur nie wolno doczepiać 
jakichkolwiek haków. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 

5.1.2. Transport studni kanalizacyjnych. 
Studnie kanalizacyjne i separatory mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu 

w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
5.1.3. Transport włazów kanałowych. 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać 

na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
5.1.4. Transport wpustów żeliwnych. 

Wpusty mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wpusty typu lekkiego można układać na paletach po 10 szt. 
i łączyć taśmą stalową. 

5.1.5. Transport kruszyw. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem 
5.2. Składowanie materiałów. 
Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odległości nie 

mniejszej niż 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu 
umocnionego, a jeśli ściany wykopu nie są umocnione wymagane jest odkładanie min. 1,0 m za klin 
odłamu gruntu lub odwożenie bezpośrednio na składowisko. 

W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów. 
5.2.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem. 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i kształtki powinny być zabezpieczone przed 
wewnętrznym zanieczyszczeniem, powinny być składowane w położeniu poziomym na płaskim 
i równym podłożu tak by belki nośne palet nie zapadały się w gruncie. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub 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. 

Rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia 
składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 

Wiązki rur PVC można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 3,3 m wysokości w 
taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane 
(po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone 
drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to 
spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw 
podpór nie większy niż 2 m. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować więcej 
niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,0 m. Gdy wiadomo, że składowane rury PVC nie zostaną ułożone w 
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ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego 
poprzez zadaszenie. 

Elementy uszczelniające i smary montażowe należy starannie chronić przed światłem i składować 
w suchym i chłodnym miejscu. Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem 
promieniowania słonecznego nie oznaczają zmiany własności wytrzymałościowych lub 
odpornościowych. 

Zaślepki rur winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed ich łączeniem. 
Należy zabezpieczyć rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Należy również zwrócić 

uwagę, aby ostro zakończone przedmioty nie uszkodziły rur lub kształtek od spodu. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 

w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 

5.2.2. Studnie kanalizacyjne. 
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 

wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszczególnymi rzędami 
składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu 
pojazdów. 

Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. 
Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 

składowany osobno. 
Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od 

podłoża minimum 15cm. 
W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione 

na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. 
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,80m. Stosy 

powinny być prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem. 
5.2.3. Włazy kanałowe. 

Włazy kanałowe i wpusty powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy i wpusty powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona. Włazy mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach 
o wysokości maksimum 1,0 m 

5.2.4. Kruszywo. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
5.2.5. Cement. 

Cement należy składować na paletach. Na jednej palecie można składować do 40 worków. Miejsce 
składowania cementu powinno być zabezpieczone przed wilgocią i opadami. Cementu nie należy 
zimować na placu budowy. 
6. Wymagania dotyczące wykonania robót. 

6.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podane zostały w specyfikacji Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 5. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera zarys metodologii robót oraz graficzny 
terminarz robót określające wszystkie warunki, w których będą wykonywane instalacje w terenie. 

Instalacja w terenie powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

6.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji w terenie należy: 

 dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągów, 
 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. 
Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinien 

zostać oznaczony w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych. 
Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy kołków osiowych 
z gwoździami. Kołki osiowe powinny zostać wbite przy każdej zmianie kierunku trasy, a na prostych 
odcinkach co 30 – 50 m. Na każdym prostym odcinku powinny zostać umieszczone co najmniej trzy 
punkty. W terenie zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane w 
ścianach budynków. Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią reperów. 

Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzą: 
 Rozebranie nawierzchni. 
 Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 
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 Wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia 
i przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników (porównać 
z Dokumentacją Projektową). 

 Wyznaczenie w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do 
strefy montażowej. 

 Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy wg potrzeb dla ruchu pieszego i kołowego 
za pomocą znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 

6.3. Wykopy. 
Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. 

Wykopy wykonywać jako pionowe, szalowane.  
Przy wykopach wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków (< 3,0m) wykop należy 

umocnić szalunkiem pełnym z rozpórkami z pozostawieniem szalunku po zasypaniu i zagęszczeniu 
wykopu. 

W przypadku wykonywania wykopu wzdłuż istniejącego uzbrojenia podziemnego (gazociąg) 
zabrania się odkładania urobku nad gazociąg. 

W miejscach trudnych, wąskich, skrzyżowaniach z przeszkodami roboty ziemne wykonywać ręcznie 
z udziałem przedstawicieli kolidujących urządzeń.  

Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być dostosowana do 
rurociągu. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu rurociągu na powierzchni 
i układania całych ciągów rur w wykopie. 

 
Szerokość wykopu przewodów kanalizacyjnych w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej 

Średnica nominalna rury Szerokość wykopu [m] 
 Głębokość Głębokość Głębokość Głębokość 
 < 1,00 m ≥1,00 i ≤1,75 m >1,75 i ≤4,00 m > 4,00 m 

160, 200 0,80 0,80 0,90 1,00 
300 0,90 0,90 0,90 1,00 
400 1,20 1,20 1,20 1,20 
500 1,20 1,20 1,20 1,20 
600 1,30 1,30 1,30 1,30 

 
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót 

oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim 
sąsiedztwie instalacji podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich 
mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania 
maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie 
krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy 5cm. Dno wykopu oczyścić 
z gruzu, betonu i kamieni. 

Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo 
demontowana podczas zasypywania i zagęszczania. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 
o wysokości 1,1m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu. Balustrady 
powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15m oraz być zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych 
względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do 
wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. Jeżeli teren, na którym są 
wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór. 

Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość 
co najmniej 1,2m, a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75m. Po obu stronach przejścia 
(pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10m i deską krawężnikową 
wysokość 0,15m. 

6.4. Odwodnienie dna wykopu. 
W zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą 

występować trzy metody odwodnienia: 
- powierzchniowa, 
- drenażu poziomego, 
- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
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Dla wykopów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę 
filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 20cm, a w niej sączek z rur dwuściennych z polipropylenu Ø50 
do Ø150mm w jednym lub dwóch rzędach w zależności od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu. 

Woda gruntowa z sączków zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych 
w dnie wykopu, co 50m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie 
grawitacyjnie do odbiornika. Po ułożeniu kanału i przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaż 
zostaje wyłączony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane. 

W przypadku dużego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopów wymaga wykonania studni 
depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów. 

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzić w dzienniku budowy. 
Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych. 
6.5. Układanie przewodów. 
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. 
Rurociągi układane w gruncie powinny mieć naturalne podłoże będące nienaruszonym sypkim 

gruntem o naturalnej wilgotności o wytrzymałości większej niż 0,05MPa, zgodnie z PN-B-02480:1986. 
Jeżeli na dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest skalne, 

należy zastosować podsypkę 15cm. W przypadku natrafienia na grunt słabo spójny lub zawierający 
kamienie wykonać warstwę podsypki z piasku o grubości 20cm. Podsypkę należy wyprofilować 
i wyrównać zgodnie ze spadkiem rurociągu. Obsypanie boków wykonać piaskiem warstwowo 
z zagęszczeniem. 

Zasypanie wykopu do wysokości 20cm powyżej wierzchu rury należy wykonać z tego samego 
materiału, z którego wykonano obsypkę rurociągu. Do wykonania obsypki należy stosować materiał 
jednorodny o średnicach ziaren Ø2÷22mm, wolny od ziaren większych od 60mm zgodnie z wytycznymi 
projektowania podanymi przez producenta rur.  

Nie wolno stosować gruntu zamarzniętego.  
Do warstwy obsypki nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste i organiczne. Górną 

część zasypki można wykonać z sypkiego gruntu rodzimego z wykopu pod warunkiem osiągnięcia 
projektowanego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczanie winno odbywać się warstwami grubości 
średnio 20cm. 

W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia namułów należy dokonać wymiany grunty 
na pełnej głębokości ich występowania na podsypkę żwirowo-piaskową. W dnie wykopu wykonać 
zagłębienia pod kielichy. Rur z PVC nie wolno układać na ławach betonowych ani zalewać betonem. 

Rurociągi powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentów. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić zachowanie przebiegu skarp zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia rurociągu, zgodnie 
z zaprojektowaną osią, należy przez punkty osiowo trwałe oznakowane na ławach celowniczych 
przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają widocznych uszkodzeń 
powstałych w czasie transportu lub przechowywania. Ponadto rury należy starannie oczyścić 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na kielichy i bose końce rur. Uszkodzone rury powinny być 
usuwane i przechowywane poza obszarem dokonywania montażu. 

Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, przy pomocy krążków, wielokrążków lub 
dźwigów. Zabrania się rzucania rur do wykopu. 

Odpowiednie odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na przygotowane i wyrównane 
podłoże o odpowiednim nachyleniu. 

Każda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem jak również powinna 
ściśle przylegać do podłoża na swojej całej długości, co najmniej na 1/4 obwodu, symetrycznie do osi. 
Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony. 

Rury powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków. Rury 
powinny być łączone przy pomocy uszczelek gumowych montowanych fabrycznie. Podczas łączenia rur 
kanalizacyjnych należy stosować specjalistyczne środki ślizgowe. W żadnym wypadku nie można 
stosować olejów lub smarów (gumowe pierścienie uszczelniające pęcznieją i ulegają zniszczeniu). 

Elementy wbudowywane w sieć łączone na uszczelki gumowe (rury kanalizacyjne, studnie 
betonowe) należy oczyścić w miejscach połączeń tuż przed montażem. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, 
wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 
określonych w normach. 

6.5.1. Układanie przewodów – instalacja gazu. 
Minimalne przykrycie rury instalacji gazowej powinno wynosić 0,6m. 
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Minimalna szerokość wykopu to Dz + 20cm dla odcinków montowanych nad wykopem oraz 
Dz + 40cm dla odcinków montowanych w wykopie. 

Miejsca zakładania obejm do odgałęzień prowadzących do budynków należy poszerzyć do 
wymiarów 1x1 m. Jeżeli gazociąg ma być zgrzewany w wykopie, to należy go podkopać w rejonie 
zgrzewania na głębokość 0,2m. 

Dno wykopu powinno być wyrównane, tak aby rura na całej swej długości (z wyjątkiem wgłębień na 
połączeniach) opierała się o podłoże. W gruntach kamienistych należy wykonać podsypkę z piasku lub 
przesianej ziemi. Grubość podsypki powinna wynosić 5-10 cm, a w gruntach kamienistych – 15 cm. 

Nie należy układać rur w wysokiej temperaturze otoczenia, ze względu na dużą wartość 
współczynnika wydłużenia liniowego PE. Rury ułożone w temperaturze powyżej 20OC byłyby w okresie 
zimowym narażone na znaczne naprężenia. Należy więc układać rury w wykopach w dni chłodniejsze 
lub w godzinach rannych. Niewskazane jest także układanie rur w temperaturze poniżej 0OC ze względu 
na małą w tych warunkach elastyczność. Wyjątkową ostrożność należy zachować przy odwijaniu rur z 
bębnów lub zwojów ze względu na ich sprężynowanie. Nie wolno odwijanych rur zgniatać ani skręcać. 

Sposób prowadzenia prób szczelności reguluje Standard techniczny Izby Gospodarczej 
Gazownictwa nr ST-IGG-0301:2012 – próby ciśnieniowe z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 
0,5 MPa włącznie. 

Aby zminimalizować naprężenia termiczne w czasie użytkowania, zasypywanie rur PE należy 
przeprowadzać w możliwie jak najniższych, ale dodatnich temperaturach otoczenia. 

Po ułożeniu rur na wyrównanej podsypce piaskowej, wykonuje się nadsypkę z piasku o wysokości 
co najmniej 10 cm nad górną krawędzią rury. Pierwsza warstwa nadsypki powinna być ubita ręcznie 
drewnianymi ubijakami. Stopień zagęszczenia piasku powinien być taki sam w miejscach podparcia rury 
jak i jej wierzchołka. Następnie warstwy nadsypki mogą być z ziemi wykopu (bez kamieni 
zanieczyszczeń) ubijanej warstwami. 

W odległości 30-40 cm nad rurą należy ułożyć żółta taśmę ostrzegawczą. 
6.6. Połączenia przewodów. 

6.6.1. Połączenia zgrzewane. 
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe. W połączeniach zgrzewanych 
stosowane są: 

 kształtki kielichowe 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  

 kształtki 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. 

6.6.1.1. Połączenia zgrzewane elektrooporowo. 
Kształtki do zgrzewania elektrooporowego zawierają spiralę z drutu oporowego wtopioną w pobliżu 

zgrzewanej powierzchni. Po wsunięciu końców rury do kształtki i połączeniu wtyków spirali oporowej z 
aparatem do zgrzewania, następuje wydzielanie się ciepła i stopniowe uplastycznienie łączonych 
powierzchni kształtki i rury. 

Zgrzewanie następuje pod napięciem 20-40 V w zależności od charakterystyki użytej zgrzewarki 
i kształtki elektrooporowej. 

Aby uzyskać odpowiednią jakość złącza, konieczna jest absolutna czystość łączonych 
powierzchni. Odcinek rury, który znajdzie się wewnątrz kształtki powinien być oczyszczony specjalnym 
obrotowym czyszczakiem. Wewnętrzna powierzchnia kształtki i zewnętrzna powierzchnia rury powinny 
być przetarte specjalnym papierem nasyconym środkiem osuszającym (np. spirytusem technicznym). 

Końcówki zgrzewanych rur muszą być unieruchomione za pomocą specjalnych uchwytów. Proces 
zgrzewania przebiega automatycznie. Proces zgrzewania powinien być obserwowany przez obsługę, 
a osiągnięty czas zgrzewania porównany z wartościami tabeli kontrolnej. Złącze pozostawia się 
w uchwytach aż do ostygnięcia. W protokole odnotowuje się oporność, osiągnięty czas zgrzewania, 
tabelaryczny czas zgrzewania i czas schłodzenia. 

Zgrzewanie elektrooporowe można wykonywać w temperaturze 5-40OC.  
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6.6.1.2. Połączenia zgrzewane doczołowo na styk. 
Zgrzewanie doczołowe na styk polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czołowych powierzchni 

łączonych elementów przez zetknięcie się z płytą grzewczą ogrzaną do wymaganej temperatury, 
odsunięciu od płyty, dociśnięciu do siebie siłą potrzebną do uzyskania trwałego połączenia 
i ochłodzeniu do temperatury otoczenia. Tego rodzaju zgrzewanie stosuje się do rur o średnicy powyżej 
63mm. 
 Stanowisko zgrzewania należy chronić przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznym, jak: 
deszcz, wiatr czy zbyt silne nasłonecznienie. Przed rozpoczęciem zgrzewania należy zapoznać się 
z zaleceniami producenta rur dotyczącymi sił docisku potrzebnych do uzyskania prawidłowego zgrzewu. 

6.6.1.3. Połączenia zgrzewane mufowe. 
Zgrzewanie mufowe polega na jednoczesnym ogrzewaniu zewnętrznej powierzchni końca łączonej 

rury i wewnętrznej powierzchni kształtki, a następnie dociśnięciu elementów i pozostawieniu ich aż do 
ostygnięcia. 

Zgrzewanie mufowe przeprowadza się w temperaturach wyższych (250-270OC).  
Złącze osiąga pełną wytrzymałość po całkowitym ostygnięciu. 
Ten sposób łączenia wymaga dużej precyzji możliwej do osiągnięcia tylko w warunkach 

warsztatowych. 
6.6.2. 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 (adapterów 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. 

6.6.3. Uzbrojenie zewnętrznej instalacji wodociągowej. 
Uzbrojenie instalacji wodociągowej w terenie montuje się bezpośrednio w gruncie. Powszechnie 

stosowana jest armatura żeliwna.  
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 instalacji wodociągowych należy ściśle przestrzegać 
instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy. 

6.6.3.1. Połączenia mechaniczne kołnierzowe. 
Do uszczelniania powierzchni między kołnierzami stosuje się płaskie uszczelki z kauczuku 

butylowego lub polichloroprenowego. Śruby kołnierzowe dokręca się w dwóch etapach na krzyż, 
stosując dwugodzinną przerwę na ułożenie się materiału uszczelki. 

6.6.3.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe skręcane. 
Połączenia te – o średnicy nominalnej Dn25 do Dn50 – są to stalowe złącza śrubowe. 
Uszczelnienie stanowią stalowe pierścienie pokryte gumą, które w miarę dokręcania nakrętki 

dociskowej powodują spęcznienie uszczelki i częściową deformację rury PE w miejscu nacisku. Chroni 
to przewód przed wyciągnięciem się łącznika. Złącze takie jest praktycznie nierozbieralne. 

6.6.3.3. 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.  

6.7. Studzienki kanalizacyjne. 
Budowę kolejnych odcinków kanalizacji rozpocząć od posadowienia studzienek zgodnie 

z rysunkami. Studzienki posadowić na wylewce z betonu C8/10 grubości 10cm. Właściwości gruntu 
ocenić na podstawie badań po wykonaniu wykopów. Włazy kanałowe powinny być zlokalizowane 
od strony napływu ścieków, zawsze po tej samej stronie osi kanału. 

6.8. Miejsca kolizji i skrzyżowań. 
Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równoległym 

przewodów i skrzyżowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod 
nadzorem właścicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi 
podziemne, krzyżujące się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed 
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uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych 
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Przy zbliżeniach do istniejącego 
gazociągu roboty ziemne wykonać ręcznie, ostrożnie, aby nie naruszyć izolacji gazociągu. 

Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem istniejącym wypełnić 
mieszanką ziarnisto - piaskową. 

Ze szczególną ostrożnością prowadzić roboty ziemne w rejonie słupów oświetleniowych z uwagi na 
możliwość wystąpienia pętli kabli. W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy 
stosować normę PN-E-05125:1976. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury 
osłonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. 

Prace zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich 
właścicieli. 

W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę 
ZN-96 TPSA-004. 

6.9. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu. 
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po 

instalowaniu rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować 
uszkodzenia ułożonego rurociągu, obiektów na rurociągu, jak również wodoodpornej izolacji. 

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten 
może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz – G1. Grunt stosowany do zasypki nie 
powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. 
Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10736. 

Jeżeli przywieziony materiał wypełniający wykop w gruntach nawodnionych ma większą zdolność 
przewodzenia wody niż grunty lokalne, wówczas użyty materiał niespoisty musi być przekładany innym, 
żeby zabezpieczyć wypłukiwanie materiału wraz z wodą wzdłuż rurociągu. 

Grubość warstwy zabezpieczającej w strefie niebezpiecznej ponad górą rurociągu powinna wynosić 
co najmniej 0,5 m. Jako materiał do zasypywania dla strefy niebezpiecznej należy zastosować grunt 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty, nie skalisty, bez brył i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. 

Po zamontowaniu i ułożeniu rur, należy je podbić piaskiem grubym w pachwinach dolnych 
ubijakami drewnianymi. Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać 
do wierzchu rury. Do wysokości 30 cm ponad wierzch rury zasypkę wykonać z piasku sypkiego drobno-
średnio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zagęszczanego ręcznie warstwami o grubości 10 cm 
równocześnie z obu stron. Stopień zagęszczenia podsypki i obsypki winien się mieścić w przedziale od 
98 do 100% zmodyfikowanej liczby Proctora.  

Miejsca połączeń pozostawić nieobsypane do wykonania próby szczelności. Górną część zasypki 
wykopu wykonać warstwami gruntem rodzimym z zagęszczaniem ręcznym lub mechanicznym 
i równoczesną rozbiórką rozparć i odeskowań wykopów. Podczas zagęszczania gruntu utrzymywać 
jego wilgotność zgodnie z PN-B-02480. Wilgotność zagęszczania gruntu powinna być równa optymalnej 
lub wynosić min. 80% jej wartości. Grunt użyty do zasypki nie powinien zawierać brył, gruzu i śmieci. 

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie należy demontować stopniowo od dna wykopu. 
Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być oznakowane 

przenośnymi zaporami oraz mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, określone 
w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obsługi. 

6.10. Wymagania szczegółowe. 
Roboty budowlano-montażowe przyłączy i instalacji zewnętrznych winny być zsynchronizowane z 

innymi robotami budowlano-montażowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny być 
prowadzone w kolejności podanej poniżej: 

 wytyczenie osi tras i punktów charakterystycznych, 
 wykonanie wykopów, 
 ułożenie i montaż sieci w wykopach, 
 próby szczelności, 
 zasypka wykopów i zagęszczenie gruntu, 
 dokładne wyczyszczenie kanałów metodą hydrodynamiczną, 
 geodezyjne pomiary powykonawcze, 
 odbiory częściowe, 
 odbiór końcowy. 
W trakcie realizacji inwestycji należy stosować się do ustaleń zawartych w załącznikach do projektu, 

a w szczególności do ustaleń zawartych w Opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji. 
Prace w rejonie istniejących sieci prowadzić pod nadzorem właściwych służb ich dysponentów. 
Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 

punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym 
Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. Dno wykopu 

powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie 
i dowiązane do reperów określonych przez geodetę. 

Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z jednostką projektową. 
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Po odbiorach i zasypaniu wykopów powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu sprzed 
rozpoczęcia robót. Włączenie do czynnych sieci wykonać pod nadzorem ich właścicieli 
7. Kontrola, badania i odbiory robót. 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 

pkt 8. 
Kontrola wykonania zewnętrznej instalacji polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera i Użytkownika. Wykonawca 
jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.  

Kontrolę przewodów wodociągowych 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. 

Kontrolę przewodu kanalizacyjnego należy przeprowadzić w oparciu o : 
 zgodność materiałów z wymaganiami norm; 
 podsypka: 

 zgodność z projektem w zakresie wymiarów oraz wskaźnika zagęszczania, 
 sprawdzenie wyprofilowania dna; 

 montaż instalacji: 
 ułożenie rur na dnie wykopu, 
 odchylenie osi rur, 
 odchylenie spadku, 
 zmiana kierunku rur, 
 łączenie rur; 

 montaż studzienek kanalizacyjnych: 
 prawidłowość położenia budowli w planie, 
 prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji, 
 szczelność złączy kręgów prefabrykowanych. 
 prawidłowość przygotowania zbrojenia, 
 prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów zakrywanych,  
 jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad 
i uszkodzeń (np. raki, rysy – łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1 % 
całkowitej powierzchni danego elementu). Stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą 
cementową, rysy większe od 2 mm zaprawione masą asfaltową 
 prawidłowość ułożenia betonu. 
 sprawdzenie elementów mocowanych w szalunkach (przejść przewodów technologicznych), 
 prawidłowość wykonania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych,  

 obsypka: 
  zgodność z projektem w zakresie wymiarów, rodzaju materiału oraz wskaźnika zagęszczania; 

 szczelność instalacji: 
  próby na eksfiltrację i infiltrację rurociągów, kanałów i studzienek. 

7.2. Badanie szczelności. 
Komisja powołana przez Zamawiającego, w skład której wchodzą Inżynier, Zamawiający 

oraz Wykonawca, dopuści rurociąg do prób po stwierdzeniu przez Inżyniera zgodności wykonania 
z Dokumentacją Projektową oraz właściwego przygotowania rurociągu do prób zgodnie z wymogami 
PN-EN 1610. 

Dla wszystkich instalacji w terenie należy wykonać badanie szczelności. Dla instalacji kanalizacji 
należy dodatkowo wykonać próbę na eksfiltrację oraz infiltrację wody. 
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7.2.1. Badania szczelności wodociągu 
Badania przy odbiorze przyłącza wody należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi 

w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociągowych. 
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 przypadkach 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, 

 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. 
7.2.2. Badania szczelności gazociągu. 

Sposób prowadzenia prób szczelności reguluje Standard techniczny Izby Gospodarczej 
Gazownictwa nr ST-IGG-0301:2012 – próby ciśnieniowe z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 
0,5 MPa włącznie. 

Próbę ciśnienia szczelności należy wykonać na 0,75 MPa. Czas w którym gazociąg poddawany jest 
ciśnieniu próbnemu obejmuje stabilizację i próbę właściwą. Czas stabilizacji określono na poziomie 7,5h 
czas próby właściwej 1,5h. klasy 0,1. 

Gazociąg należy uznać za zgodny z wymaganiami dotyczącymi wytrzymałości mechanicznej i 
szczelności jeżeli po zakończeniu próby nie stwierdzi się nieprawidłowości na wykresie wartości 
ciśnienia w funkcji czasu i spadek ciśnienia jest mniejszy niż dopuszczalny przez kryterium akceptacji.  

Próbę szczelności należy przeprowadzać w obecności Inwestora, Kierownika Budowy i Inspektora 
Dostawcy Gazu. Protokół z próby szczelności wraz z pełną dokumentacją powykonawczą będzie 
stanowił podstawę do późniejszego włączenia nowo wybudowanego gazociągu i przyłącza gazowego 
do czynnej sieci gazowej. Włączenia tego może dokonać tylko uprawniony przedstawiciel Dostawcy 
Gazu. 

Gazociąg należy oczyścić tłokiem miękkim. 
7.2.3. Próba na eksfiltrację wody z przewodu kanalizacji. 

Próbę ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610 metodą „W”. Próbę wykonać na odcinkach pomiędzy 
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby należy zastabilizować przewody tj. wykonać 
obsypkę i częściowo przykryć (min 20cm ponad wierzch rury). Złącza na rurach, jak i na połączeniach 
ze studzienkami lub przyłączami pozostawić niezasypane. Ponadto należy zabezpieczyć wszystkie 
otwory podparciem i zakorkować. Pozostawić tylko najwyższy punkt kanału (odpowietrzenie). 

Przeprowadzać próbę szczelności osobno dla przewodów i osobno dla studzienek rewizyjnych 
i przepompowni. 

Celem przeprowadzenia próby należy: 
 zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w króćce z zaworami korków 

mechanicznych lub worków pneumatycznych, 
 przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu, ale tak 

by wartość ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie min. 10kPa 
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i max. 50kPa. Czas napełnienia przewodu nie powinien być krótszy niż 1 godzina dla odcinków 
o długości powyżej 50m i 30 minut dla odcinków o długości do 50m. 

 przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na czas 
stabilizacji, 

 czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min 
 poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1kPa 

w stosunku do wartości próbnej, 
Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać dodaną 

ilość wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli, 
Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej ilości: 
 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla rurociągów, 
 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla rurociągów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, 
 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 

Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową. 
Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą „L” wg PN-EN 1610. 

7.2.4. Próba na infiltrację. 
Przeprowadzona wcześniej próba na eksfiltrację wody z przewodu jest gwarancją szczelności 

i świadczy o zabezpieczeniu przed infiltracją. 
Próbę należy wykonać tylko w przypadku stwierdzenia obecności wody gruntowej powyżej 

posadowienia dna kanału. Próbę wykonać na całkowicie wykonanej instalacji, przyjmując dopuszczalną 
ilość wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735. 

Wyniki prób szczelności odcinka, jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach 
podpisanych przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Inżyniera. 

Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych rurociągów stanowią część 
dokumentacji powykonawczej. 

7.3. Badania przy odbiorze. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakości dały 
wyniki pozytywne. 

Badania przy odbiorze przewodów instalacji zewnętrznych 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-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091. 

7.3.1. Odbiór techniczny częściowy. 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
 zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 

geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 
przekraczać ±2cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie 
powinno przekraczać ±1cm, rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być 
wykonane z dokładnością do ±5mm. 

 zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania 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, 

 zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki (wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów 
określony w trzech miejscach na długości 100m powinien być zgodny z projektem), 

 zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 
 zbadaniu szczelności przewodu. 
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 kształtek, 
studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas 
spisywania protokołu odbioru technicznego częściowego, który stanowi podstawę do decyzji 
o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu instalacji wodnej lub kanalizacyjnej. 

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 kanalizacyjnego, zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty 
ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
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7.3.2. Odbiór techniczny końcowy. 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 
 zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 
 zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu, 
 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. 
 zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który razem z: 

- protokołami odbiorów technicznych częściowych rurociągów, 
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- inwentaryzacją geodezyjną, 
- protokołem szczelności systemu,  
- wynikami badań bakteriologicznych, 
należy przekazać inwestorowi wraz z wykonaną instalacja w terenie. 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. 

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego i wodociągowego powinien być doprowadzony do 
pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego 
i wodociągowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. l. p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

 o wykonaniu instalacji w terenie zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, 
 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, 

ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 
Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego końcowego. 
7.4. Pozostałe wymagania. 

Ponadto kontroli podlegają: 
 szerokość i głębokość wykopu (odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej 

w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ±5 cm, odchylenie wymiarów w planie nie 
powinno być większe niż 0,1 m) 

 badanie wykonania podłoża (odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 
±3 cm, odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm), 

 rzędne założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 odwodnienie wykopu, 
 szalowanie wykopu, 
 zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą, 
 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów o głębokości większej niż 1 m, w odległości nie 

większej niż 20 m, 
 zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
 odległość od budowli sąsiadującej, 
 zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
 rodzaj rur, kształtek i armatury oraz zgodność materiałów z wymaganiami norm, 
 składowanie rur, kształtek i armatury. 

8. Wymagania dotyczące obmiaru robót. 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z PW i ST, 

w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
umownych płatności.  
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8.2. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.  
8.3. Wykonywanie obmiaru robót. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny.  
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 

jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
9. Podstawa rozliczenia robót. 

Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
potwierdzonych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 

uwzględniają: 
 roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy; 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
 przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
 wykonanie wykopów razem z umocnieniem ścian; 
 odwodnienie wykopów; 
 zakup materiałów i urządzeń; 
 transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania; 
 przygotowanie podłoża, podsypki z piasku, z zagęszczeniem; 
 układanie i montaż rur, studzienek; 
 wykonanie połączeń rur i kształtek; 
 badanie szczelności; 
 warstwę przykrywającą razem z zagęszczaniem; 
 wykonanie przejść szczelnych; 
 montaż rurociągów i armatury, 
 usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
 doprowadzenie placu budowy do pierwotnego stanu; 
 przeprowadzenie pomiarów i badań odbiorczych. 

10. Dokumenty odniesienia. 
10.1. Normy. 
1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 1: Wymagania ogólne 
2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 2: Armatura zaporowa 
3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 3: Armatura zwrotna 
4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 
5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 5: Armatura regulująca 
6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 
7. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 
8. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 
9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 
10. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 
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11. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

12. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 

13. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
14. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
15. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 
16. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
17. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
18. PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
19. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 

części składowych. 
20. EN 13476-1:1999 Bezciśnieniowe systemy rurociągów z tworzyw sztucznych z termoplastów do 

układania w gruncie -systemy rurociągów ze strukturalną ścianką z polichlorku winylu (PVC-U) 
bez plastyfikatorów, polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część 1: Wymagania dot. rur, 
kształtek oraz systemu rurociągów 

21. PN-EN 3126:1993 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Rury i kształtki z tworzyw 
sztucznych. Sprawdzanie wymiarów i ocena wizualna wyglądu zewnętrznego. 

22. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 
warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 

23. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
24. PN-B-10735:1992 Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze. 

Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43. 
25. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i definicje. 
26. PN-EN 752-2:1996 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 
27. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie. 
28. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Obliczenia hydrauliczne 

i oddziaływanie na środowisko. 
29. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 
30. PN-EN 1433 Kanały odpływowe do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Klasyfikacja, 

wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności. 
31. PN-S-02204:1994 Drogi samochodowe. Odwodnienia drogowe. 
32. PN-B-10729:1999 Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne. 
33. PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
34. PN-H-74051.00:1987 do 02 Włazy kanałowe. 
35. PN-H-74080.01:1988 do 05 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. 
36. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
37. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu. 
38. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 
39. PN-6731-08:1988 Cement, Transport i przechowywanie. 
40. PN-6731-08:1988 Beton zwykły 
41. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
42. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
43. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach 

obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 
44. BN-8931-12:1977 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
45. PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza 

konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków. Praktyka instalowania pod ziemią i 
nad ziemią. 

46. PN-ENV 1329-2:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 
(oryg.). 

47. PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 
(PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

48. PN-ENV 1401-3:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 
(PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji (oryg.). 
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49. PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia 
dotyczące oceny zgodności. 

50. PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i 
polietylenu (PE). Część 2: Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrzych i 
zewnętrznych oraz systemu, typ A 

51. PN-EN 13476-3+A1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o 
ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu 
(PP) i polietylenu (PE). Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej 
i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B. 

52. PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek 
pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami niewłazowymi. 

53. PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i 
niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią. 

54. PN-EN 13598-2:2009/AC:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek 
winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 2: Specyfikacje studzienek 
włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią. 

55. PN-EN 15012:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy 
odprowadzania nieczystości i ścieków wewnątrz konstrukcji budowli. Właściwości użytkowe rur, 
kształtek i ich połączeń (oryg.). 

56. PN-EN ISO 13845:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Połączenia 
kielichowe z elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi do rur z nieplastyfikowanego 
poli(chlorku winylu) (PVC-U). Metoda oznaczania szczelności pod wpływem ciśnienia 
wewnętrznego z równoczesnym odchyleniem kątowym. 

57. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

58. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 

59. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne 

60. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury 

61. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki 

62. 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 

63. 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 

64. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 

65. PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 

66. PN-C-89218:1993 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
67. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 

części składowych. 
68. PN-H-02650. Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura. 
69. PN-H-02651. Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
70. PN-H-74222. Rury przewodowe klasy A ze stali niestopowych do budowy gazociągów. 
71. PN-H-74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
72. PN-H-74220. Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 
73. PN-H-74244. Rury stalowe ze szwem przewodowe. (Częściowo zastąpiona 

PN-EN 10208.2:1999). 
74. PN-H-74306. Armatura i rurociągi. Wymiary przyłączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne do 

40MPa. 
75. PN-H-74307. Powierzchnie uszczelniające kołnierzy. Wymiary. 
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76. PN-H-74701. Armatura i rurociągi. Kołnierze stalowe na ciśnienie nominalne do 40MPa. 
Wymagania. 

77. PN-H-74710/01.Kołnierze do przyspawania okrągłe z szyjką na ciśnienie nominalne 40MPa. 
Postanowienia ogólne. 

78. PN-M-75198. Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania. 
79. PN-M-34034. Rurociągi. Zasady obliczania strat ciśnienia. 
80. PN-M-54831. Gazomierze. Podział, oznaczenia, nazwy i określenia. 
81. PN-C-96004/01. Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
82. PN-C-96004/02. Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie. 
83. PN-M-34502. Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe. 
84. PN-M-34501. Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 

terenowymi. Wymagania. 
85. PN-M-34503. Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 
86. PN-M-54832/01. Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 
87. PN-M-54832/02. Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 
88. PN-B-10425. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
89. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje, przepisy. 

10.2.1. Normy zakładowe. 
1. PN-M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 

terenowymi. Wymagania. 
2. PN-M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 
3. PN-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 
4. PN-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 
5. PN-B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
6. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.  
7. Standard techniczny Izby Gospodarczej Gazownictwa nr ST-IGG-0301:2012 – próby 

ciśnieniowe z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie. 
10.2.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI INSTAL 
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI Instal 

2003. 
3. Katalog Techniczny - WAVIN 
4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
10.2.3. Ustawy. 

1. Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623) 
z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2013 
poz. 907) z późn. zm. 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz.U. 2013 poz. 
898) z późn. zm. 

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz.U. 2013 poz. 
963) z późn. zm. 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. 2013 poz. 
1232) z późn. zm. 

6. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, póz. 747) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 85 
z 2005 r., poz. 729. 

10.2.4. Rozporządzenia. 
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2041). 
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5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 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). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi 
zmianami). 

 


