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1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem – wymianą liczników wodomierzowych z 
możliwością zdalnego sterowania na studniach i ujęciach z częściową wymianą studni, w zakresie 
branży wodociągowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z wymianą liczników 
wodomierzowych i przepływomierzy oraz przygotowaniem montażu pod przetworniki ciśnienia, jak 
również wymianę wybranych studni wodomierzowych wraz z wyposażeniem oraz wymianę armatury 
w dwóch ujęciach. 
 
Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje: 

- wymianę 4 studni wodomierzowych wraz z ich wyposażeniem; 
- wymianę 2 przepływomierzy w przepompowni sieciowej w Prószkowie; 
- wymianę 7 wodomierzy w pozostałych istniejących studniach wodomierzowych; 
- montaż nadajnika impulsów do 2 wodomierzy; 
- wymianę wybranych elementów armatury w obrębie 3 ujęć wody (w tym 3 wodomierzy); 
- przygotowanie 21 elementów montażowych pod przetworniki ciśnienia montowanych na 

rurociągach; 
- montaż w wybranych punktach zaworów zwrotnych kulowych (4 zawory). 

 

1.4. Określenia 

Użyte w SST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku jak podano. 
Cena umowna (kontraktowa) – kwota wymieniona w umowie (Kontrakcie), jako wynagrodzenie 

należne Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z 
postanowieniami umowy (Kontraktu); 

Data rozpoczęcia – data określona w szczegółowych warunkach umowy (Kontraktu), od której 
Wykonawca może rozpocząć roboty budowlanych określone w Kontrakcie; 

Dokumentacja projektowa – wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki dostarczone 
Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach umowy (Kontraktu), jak również wszelkie opisy, 
obliczenia, dane techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi, sporządzone 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera; 

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót; 

Inżynier – osoba prawna lub fizyczna (w tym również pracownik Zamawiającego), wyznaczona przez 
Zamawiającego do reprezentowania jego interesów, przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacja projektową, SST, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy (Kontraktu); 

Jednostka uprawniona – jednostka naukowo – badawcza lub inna posiadająca uprawnienia wydane 
przez odpowiednie Ministerstwo do wykonywania badań, przeglądów konstrukcji lub innych 
robót; 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu; 
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Kosztorys ofertowy – wyceniony przez Wykonawcę kosztorys w oparciu o Tabelę Elementów 
Rozliczeniowych; 

Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera; 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera; 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy; 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej; 
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania; 
Studzienka – komora kanalizacyjna posadowiona na przewodzie kanalizacyjnym. 
Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do 

zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, sieć wodociągowa zewnętrzna - układ 
przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę 
ludność lub zakłady produkcyjne. 

 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami wg wykazu w 
punkcie 10. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony 
środowiska, przepisami ppoż. oraz planem BiOZ. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, załączona do dokumentów przetargowych. Po 
przyznaniu Kontraktu, Zamawiający przekaże Wykonawcy przez Inżyniera po 2 egz.: Dokumentacji 
projektowej wykonawczej na roboty objęte Kontraktem. Jeżeli w trakcie wykonywania robót, okaże 
się konieczne uzupełnienie dokumentacji projektowej, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST 
na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach 
umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów ani opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacja projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 
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wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca 
będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób i własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciąża Wykonawcę. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonymi odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 
robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (itp. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inżyniera). Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń. 
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1.6. Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych 

Dokumentacja robót montażowych związanych z wymianą wodomierzy i przepływomierzy oraz 
wybranych studni wodomierzowych wraz z ich armaturą, stanowią: 
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

– szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian 
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 
r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 
producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

– montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, 
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 
1.7 Nazwy i kody 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: 
 
CPV 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków. 
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2. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z danego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępowania 
robót. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. Materiały użyte do budowy muszą być nowe i spełniać 
warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy, powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
 
2.2. Elementy stalowe 

Kolana i króćce w ujęciach wykonać ze stali kwasoodpornej, DN150, PN16. Połączenia kołnierzowe 8 
śrubowe. Kołnierze za stali nierdzewnej, śruby stalowe czarne ocynkowane. W króćcach przygotować 
gniazda pod montaż przetworników pomiarowych i zaworów kulowych. 
 
2.3. Elementy żeliwne 

Podstawowe wymagania dotyczące armatury żeliwnej: 
Kolana dwukołnierzowe: połączenie kołnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999,  

ciśnienie robocze PN16,  
wykonanie wg PN-EN 545:2006. 
korpus: żeliwo sferoidalne; 
uszczelnienie: EPDM; 
średnica, kąt – wg dokumentacji projektowej. 

Króćce jednokołnierzowe: połączenie kołnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999,  
ciśnienie robocze PN16,  
wykonanie wg PN-EN 545:2006. 
korpus: żeliwo sferoidalne; 
uszczelnienie: EPDM; 
średnica, długość – wg dokumentacji projektowej. 

Króćce dwukołnierzowe połączenie kołnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999,  
ciśnienie robocze PN16,  
wykonanie wg PN-EN 545:2006. 
korpus: żeliwo sferoidalne; 
uszczelnienie: EPDM; 
średnica, długość – wg dokumentacji projektowej. 

Łącznik kompensacyjny  połączenie kołnierzowe,  
ciśnienie robocze PN16,  
korpus: żeliwo; 
uszczelnienie: EPDM; 
średnica – wg dokumentacji projektowej. 

Łącznik rurowo – kołnierzowy 
Łącznik rurowo – rurowy 

połączenie kołnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999,  
ciśnienie robocze PN16,  
korpus: żeliwo sferoidalne; 
uszczelnienie: EPDM; 
średnica – wg dokumentacji projektowej. 

Osłony teleskopowe kaptur: żeliwo sferoidalne, 
wrzeciono: profil stalowy, ocynkowany 
rura osłonowa: polietylen PE 
średnica, długość – wg dokumentacji projektowej 

Skrzynka uliczna do zasuw  pokrywa: żeliwo szare 
kołnierz: żeliwo szare 

Zasuwy  długość zabudowy wg PN-EN 558-1:2001, szereg 15 oraz szereg 
14, 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – branża Elektryczna   

 

   
- 10 - 

 

połączenie kołnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999,  
klasa szczelności A, 
ciśnienie robocze PN16,  
trzpień nierdzewny, łożyskowany, 
korpus: żeliwo sferoidalne; 
uszczelnienie: EPDM; 
średnica, długość – wg dokumentacji projektowej. 

Zasuwy z opaską  połączenia gwintowane: PN-EN 10226-1:2006, 
klasa szczelności A, 
ciśnienie robocze PN16,  
trzpień nierdzewny, łożyskowany, 
korpus: żeliwo sferoidalne; 
uszczelnienie: EPDM; 
średnica – wg dokumentacji projektowej. 

Zawory  długość zabudowy wg PN-EN 558-1:2001, szereg 14, 
połączenie kołnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999,  
klasa szczelności A, 
ciśnienie robocze PN16,  
trzpień nierdzewny, łożyskowany, 
korpus: żeliwo sferoidalne; 
uszczelnienie: EPDM; 
średnica, długość – wg dokumentacji projektowej. 

Zawory zwrotne kulowe długość zabudowy wg PN-EN 558-1:2001, 
połączenie kołnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999,  
klasa szczelności A, 
ciśnienie robocze PN16,  
korpus: żeliwo sferoidalne, 
uszczelnienie: EPDM, 
kula: zawulkanizowana na całej powierzchni, 
średnica, długość – wg dokumentacji projektowej. 

Zwężki dwukołnierzowe  połączenie kołnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999,  
ciśnienie robocze PN16,  
wykonanie wg PN-EN 545:2006. 
korpus: żeliwo sferoidalne, 
uszczelnienie: EPDM, 
średnica – wg dokumentacji projektowej. 

 
2.4. Wodomierze 

Wodomierz śrubowy, jednostrumieniowy, z poziomą osią wirnika równoległą do przewodu 
wodociągowego, suchobieżny, wyposażony w nadajnik impulsów. Podstawowe parametry, zgodnie z 

normą PN-EN 14154: klasa temperaturowa T30, klasa straty ciśnienia ∆P 25, klasa ciśnieniowa MAP 
16, klasa odporności na zaburzenia przepływu po stronie dopływu U5, klasa odporności na 
zaburzenia przepływu po stronie odpływowej D3, poziom narażeń środowiskowych wymagań 
klimatycznych mechanicznych klasa B. Przyłącze kołnierzowe. Jeden z wodomierzy w układzie 
kolanowym, trzy z dodatkowo wyprowadzonym gniazdem pod przetwornik ciśnienia - gniazdo 
M14x1.5. 
 
Nadajnik impulsów – współpracujący z istniejącymi dwoma wodomierzami, maksymalne napięcie 
24V DC, maksymalne natężenie prądu 0.5A, maksymalna częstotliwość pracy 400 Hz. 
 
2.5. Przepływomierze 

Czujnik pomiaru przepływu – elektromagnetyczny, zabudowa - kołnierzowa, korpus ze stali węglowej, 
uszczelnienie – EPDM, średnica – zgodnie z dokumentacją projektową, zakres temperatury pracy:      

-40÷ +60°C. Przetwornik – dokładność 0.25%, sygnał wyjściowy 4…20 mA, wyjście impulsowe – ilość 
wody, zasilanie +24V DC, współpracujący z dobranymi czujnikami przepływu. Montaż czujników i 
przetworników rozłączny. Przetworniki montowane na specjalnych konstrukcjach w okolicy 
zabudowy czujników. 
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2.6. Studnie wodomierzowe 

Studnie wodomierzowe wykonane z polietylenu wysokiej gęstości PEHD, o kształcie i wymiarach 
zgodnie z dokumentacją projektową. Studnie wyposażone w stopnie złazowe. W dolnej części studni 
komora dociążająca przeznaczona do zalania betonem. 
 

2.7. Płyta przykrywająca i pierścień odciążający 

Elementy prefabrykowane o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową. Wykonane z betonu o 
parametrach: beton C35/45 zgodnie z PN-EN 206-1, nasiąkliwość do 5%, wodoszczelność W-12, 
mrozoodporność F-150. 
 
2.8. Włazy 

Włazy kanałowe żeliwne (φ600 mm), klasy D400, zgodne z normą PN-EN 124:2000, zamykane w 
sposób uniemożliwiający otwarcie osobom postronnym.  
 
2.9. Mieszanki betonowe 

Mieszanka betonowa dostarczona na budowę powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-06250. 
Mieszanka betonowa - B7.5, B10, B15, B20, B25 powinna posiadać F-100, W-8. Dla każdej, 
stosowanej przy wykonywaniu fundamentów, klasy betonu producent winien ustalić metodą 
doświadczalną receptę mieszanki betonowej zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych 
właściwościach. Dla celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą z uwzględnieniem 
zawilgocenia kruszywa, pojemności urządzenia mieszającego i sposobu dozowania. W recepcie 
roboczej należy podać: przeznaczenie mieszanki betonowej, konsystencję i datę opracowania 
recepty. 
 
2.10. Tłuczeń 

Tłuczeń - kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki niesortowanej 0/63 wg PN-6/11112:1996 o 
następujących cechach: ścieralność w bębnie kulowym po pełnej liczbie obrotów nie większa niż 35% 
ubytku masy; ścieralność po 1/5 pełnej liczby obrotów - nie więcej niż 30% ubytku masy w stosunku 
do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów; nasiąkliwość wg PN-78/B-06714/18 w stosunku do suchej 
masy kruszywa 2%; odporność na działanie mrozu wg PN-78/B-06714/19 < 4% ubytku masy; 
zawartość siarczanów w przeliczeniu na SO3 - do 1% masy; uziarnienie wg PN-91/B-06714/15: 
zawartość frakcji < 0.075 mm 3% masy, zawartość frakcji 31.5-63 mm < 75% masy, zawartość 
podziarnia 15% masy, zawartość nadziarnia 15% masy; zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-77/B-
06714/12 < 0,2% masy; zawartość ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 < 40% masy; 
zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-78/B-06714/26. Barwa wzorcowa. Badania niepełne, 
czyli dotyczące uziarnienia, zawartości zanieczyszczeń obcych i zawartości ziaren nieforemnych 
muszą być wykonywane dla każdej odbieranej partii kruszywa, badania pełne dotyczące wszystkich 
wymienionych wyżej cech muszą być wykonane raz przy przedstawieniu do akceptacji kruszywa 
Inżynierowi 
 
2.11. Składowanie materiałów 

 

2.11.1. Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
 

2.11.2. Cement 

Cement powinien być przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdować się silosy w ilości 
zapewniającej ciągłość robót. Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach 
zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas 
przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
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2.11.3. Kształtki żeliwne i pozostałe urządzenia 
Elementy i urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały 
uszkodzone podczas transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia 
powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Kształtki, łączniki i materiały 
pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych. 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
umową. 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 SST przewidują możliwość wariantowego użycie 
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 umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót.  
Wykonawca przystępujący do wykonania wymiany studni wodomierzowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu odpowiedniego do wykonania jej w danych warunkach 
zagospodarowania terenu, gruntowo – wodnych i o danej głębokości. 
 
4.Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w zakresie parametrów technicznych pojazdów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia oraz uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni 
środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 
 
4.3. Transport armatury 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
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4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 
spowodują: 

- segregacji składników; 
- zmiany składu mieszanki; 
- zanieczyszczenia mieszanki; 
- obniżenia temperatury przekraczającej granice określoną w wymaganiach technologicznych oraz 

zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie 
mieszanki. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawienia przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich 
będzie wykonywana prace. 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę, co najmniej następujące warunki: 

- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
przylegający teren; 

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 
wody poza teren przylegający do wykopu; 

- w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
 

5.2.2. Roboty ziemne 

Przewiduje się posadowienie studzienek w wykopach jamistych, skarpowanych, w pełnym 
umocnieniu, zgodnie z normami BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050, wykonanych w 80% mechanicznie, 
20% ręcznie, z odkładem urobku poza strefą obciążenia skarp. Wydobyty grunt z wykopu powinien 
być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, a ewentualne zmiany 
wynikające z dodatkowych badań gruntu lub innych przesłanek technicznych wynikających z 
bezpieczeństwa obiektu lub pracowników powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku 
budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny Inwestora, wykonawcy robót oraz projektanta. 
Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
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5.2.3. Obudowa ścian wykopu i rozbiórka obudowy 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów podczas wymiany i uszczelnienia studni wodomierzowych, zapewniający 
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
 
5.2.4. Odwodnienie 

Należy przewidzieć konieczność zastosowania odwadniania za pomocą igłofiltrów w przypadku 
gruntów łatwo przepuszczalnych lub drenażu zbiorczego i studni pompowej w przypadku gruntów 
trudno przepuszczalnych.  
 
5.2.5. Demontaż istniejących studni wodomierzowych wraz z armaturą 

Po odkopaniu i umocnieniu ścian wykopu, dla czterech studni wodomierzowych, wykonać demontaż 
istniejących studni wodomierzowych wykonanych z pierścieni betonowych wraz z istniejącą 
armaturą.  
 
5.2.6. Montaż studni wodomierzowej 

Studnie wodomierzowe zabudować w wykopie jamistym, z dnem wzmocnionym zagęszczoną 
warstwą żwiru lub tłucznia grubości 15 cm. Na warstwie żwiru wylać podłoże z betonu. Po 
posadowieniu studni, zalać betonem komorę dociążającą, znajdującą się w dolnej części studni.  
Studnie wodomierzowe przykryć płyta przykrywającą betonową posadowioną na pierścieniu 

odciążającym. Zastosować włazy kanałowe żeliwne (φ600 mm), klasy D400, zgodne z normą PN-EN 
124:2000, zamykane w sposób uniemożliwiający otwarcie osobom postronnym. W studni 
zamontować stopnie złazowe żeliwne. Przejścia przewodów przez ściany studzienek i komór wykonać 
należy jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej.  
 
5.2.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonych obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej 
zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosić ok. 0.3 m. Materiałem zasypu w 
obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, 
drobno i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej 
powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym, zgodnie z PN-68/B-06050. Pozostałe warstwy gruntu 
dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodów i studni 
wodomierzowych. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97. 
Wilgotność gruntów w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Jeżeli 
wilgotność wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, grunt należy polewać wodą. Natomiast, gdy 
przekracza 120% grunt należy przesuszyć naturalnie lub sztucznie. Wilgotność należy określić 
laboratoryjnie zgodnie z PN-88/B-04481. Robót nie należy prowadzić, gdy grunt jest zamarznięty lub 
nawodniony po opadach. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i przepisami BHP. 
 

5.2.8. Montaż wodomierzy i przepływomierzy 

Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna 
powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. Manometry tarczowe należy montować na rurce 
syfonowej. Na króćcu łączącym rurkę syfonowa z przewodem lub aparatem albo urządzeniem, 
bezpośrednio przed manometrem powinien być zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. 
manometryczny. Na manometrze powinno być oznaczone czerwona kreską najwyższe dopuszczalne 
ciśnienie robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony. 
Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować: 

- po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania; 
- w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem. 
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Montaż urządzeń do pomiaru ilości i przepływu wody (wodomierze i przepływomierze), powinien być 
zgodny z warunkami montażu określonymi przez producenta. Dla określonej dokładności pomiarów 
szczególnej uwagi wymaga miejsce i sposób montażu, zachowanie odpowiednich prostych odcinków 
rurociągów przyłączanych przed i za urządzeniem pomiarowym czy przepływu, jeśli takie są 
wymagane przez producenta urządzeń. Wodomierze montować w studniach wodomierzowych 
(nowych lub istniejących) w położeniu poziomym zgodnie z oznaczonym na wodomierzu kierunkiem 
przepływu. Odcinki przewodu wodociągowego przed i za zestawem wodomierzowym powinny być 
wykonane współosiowo. Przed zainstalowaniem zestawu wodomierzowego przewód wodociągowy 
powinien być pozbawiony zanieczyszczeń przez przepłukanie. 
W dwóch przypadkach, do istniejących wodomierzy doinstalować moduł nadajnika impulsów, 
pozwalający na zdalny odczyt ilości podawanej wody. 
 
5.2.9. Armatura 

Połączenia w ujęciach i studniach wodomierzowych sieci wodociągowej wykonać z kształtek i 
armatury żeliwnej kołnierzowej łączonej za pomocą śrub stalowych ocynkowanych. Połączenia rur z 
armaturą żeliwną wykonać za pomocą łączników rurowo kołnierzowych z zabezpieczeniem. Przy 
połączeniach kołnierzowych należy zastosować uszczelki gumowe płaskie. Każda zasuwa powinna być 
zastosowana z uszczelnieniem miękkim, a zabudowane na zewnątrz studni wodomierzowych 
posiadać obudowę teleskopową zakończoną w skrzynce do zasuw. Stosować skrzynki duże. 
Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych również 
tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury zaślepienia. 
Armaturę o masie przekraczającej 30kg - niezależnie od średnicy przewodu – należy ustawiać na 
odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, aby 
ułatwić personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. Armaturę zaporową i wodomierze 
należy ustawić tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem przepływu wody w 
przewodzie. 
Połączenia kołnierzowe skręcać za pomocą śrub. Musza być użyte wszystkie przewidziane w 
połączeniu śruby. Niedopuszczalne jest przesuniecie osi łączonych elementów. Średnice wewnętrzne 
uszczelek powinny być większe o 3 do 5 mm od wewnętrznej średnicy rury. Należy stosować uszczelki 
z elastomeru. 
We wszystkich studniach wodomierzowych, w ujęciach, w przepompowni i w zbiorniku 
wyrównawczym zabudować nawiertki z zasuwą odcinającą pod montaż przetwornika ciśnienia. W 
celu stabilizacji ułożonego przewodu wodociągowego i zabezpieczenia go przed wyboczeniem pod 
armaturą wykonać bloki oporowe z betonu B-20, o wymiarach 0,5 × 0,5 × 0,3 m. Między blokami a 
rurami wykonać dylatację z folii polietylenowej. 
 

5.3. Próba szczelności 

Próbę szczelności przewodów wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B 
10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz instrukcją 
producenta rur ciśnieniowych. Wymienione studnie wodomierzowe oraz armatura montowana na 
zewnątrz studni pozostawić odkryte. Tak przygotowany rurociąg poddać próbie na ciśnienie 1.5 raza 
ciśnienia nominalnego, lecz nie mniejsze niż 10 bar, przez czas 30 minut. Wszystkie złącza powinny 
być odkryte, w pełni widoczne i dostępne. Wszystkie złącza muszą być sprawdzone wizualnie. 
Przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może 
być niższa niż 1°C, napełnienie przewodu odbywać się winno powoli od najniższego punktu, 
temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C. 
 

5.4. Płukanie i dezynfekcja przewodu. 

Po próbie szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym celu czystej wody 
wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usuniecie wszystkich 
zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Woda płucząca po zakończeniu 
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płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce 
badawczej do tego upoważnionej. Jeżeli wyniki badan wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu, 
proces ten przeprowadzić przy użyciu roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (stężenie 1l 
podchlorynu sodu na 500l wody). Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy 
ponownie go wypłukać. 
 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość kontroli. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Przed zatwierdzenie systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o 
jakości lub atesty planowanych do użycia materiałów i urządzeń. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu 
zgodności z wymaganiami norm lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie 
atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów. 
 

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Kontrola jakości wykonania studni wodomierzowych musi obejmować między innymi: 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą i osunięciem się ziemi, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu. 

Elementy przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich deklaracji zgodności oraz 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, każdorazowo przed wbudowaniem muszą 
uzyskać akceptację Inwestora. Akceptacja partii materiałów do wbudowania polega na wizualnej 
ocenie stanu materiałów dokonanej przez Inwestora oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika 
budowy. 
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7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 
z częstością określoną w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. Obmiar odbywać 
się będzie w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do 
Księgi Obmiarów. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest: 
studzienki wodomierzowe, uszczelnienia przejść: szt. 

wodomierz, czujnik przepływomierza, przetwornik przepływomierza: szt. 
armatura, tj.: kształtki, króćce, kolana, zasuwy, zawory, zwężki, łączniki, skrzynki, osłony: szt. 

włazy, pierścienie odciążające, płyty przykrywające: szt. 
beton: m3 

wykopy: m3 

piasek, kruszywo: m3 

woda: m3 

badanie szczelności wodociągu: odcinek 
 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
- odbiorowi częściowemu; 
- odbiorowi końcowemu. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z wymianą oraz uszczelnieniem studni wodomierzowych, a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze, 
- sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem 

woda gruntową i z opadów atmosferycznych; 
- przydatność podłoża naturalnego do wymiany studni wodomierzowych (rodzaj podłoża, stopień 

agresywności, wilgotności); 
- przygotowanie podłoża; 
- ułożenie studni na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 
- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubość, usytuowania w planie i głębokości ułożenia; 
- roboty montażowe zasuw; 
- jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 

SST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi; 
- średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu; 
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu; 
- zagęszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotność; 
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia. 
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Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i SST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
Budowy. 
 
8.3. Odbiór końcowy 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

- badanie szczelności studzienki; 
- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 

przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725; 
- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w 

zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy; 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne); 

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały); 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST; 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST; 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST; 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń; 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin 
odbioru ostatecznego robót. Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w 
formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór 
techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych 
podczas odbioru końcowego należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania (badanie według 
dokumentacji i szczelności wszystkich odcinków) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy 
odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.  Wszystkie roboty poprawkowe Wykonawca zrealizuje na własny 
koszt i w wyznaczonym terminie. 
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9. Podstawa płatności 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena 
jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej czynności w SST i 
dokumentacji projektowej. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej związana jest z wykonaniem określonej grupy prac dotyczących realizacji 
zadań określonych w 1.3 i w punkcie 5 SST oraz w Dokumentacji Projektowej. W szczególności 
obejmuje on: 

 – roboty pomiarowe, przygotowawcze; 
– przygotowanie wymaganych materiałów; 
– dostarczenie materiałów; 
– wykonanie wykopu wraz ze wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu; 
– zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem; 
– odwodnienie wykopu; 
– przygotowanie podłoża wzmocnionego; 
– prace demontażowe w zakresie studni wodomierzowych i armatury; 
– ułożenie studni wodomierzowych; 
– montaż wymaganej armatury; 
– montaż /wymiana elementów pomiarowych (wodomierzy, przepływomierzy); 
– wykonanie płukania i dezynfekcji sieci; 
– wykonanie prób ciśnieniowych; 
– włączenie do istniejącej sieci wodociągowej; 
– zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze SST; 
– transport nadmiaru urobku; 
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
– przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w SST; 
– wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
10. Przepisy związane 

 

10.1. Polskie Normy 
PN-B-09700:1986  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 
PN-B-10725;1997  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
PN-EN 1074-1:2002  Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1; Wymagania ogólne 
PN-EN 1074-2:2002  Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2; Armatura zaporowa 
PN-EN 1074-3:2002  Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 3; Armatura zwrotna 
PN-EN 1074-4:2002  Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 4; Zawory 

napowietrzająco - odpowietrzające 
PN-EN 1092-1:2007  Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu z 

oznaczeniem PN. Część 1: Kołnierze stalowe 
PN-EN 1092-2:1999  Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem 

PN. Kołnierze żeliwne 
PN-EN 124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
PN-EN 13244-1:2004  System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody 

użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 
Wymagania ogólne 

PN-EN 13244-2:2004  System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody 
użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 
Rury 
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PN-EN 13244-3:2004  System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody 
użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 
Kształtki 

PN-EN 13244-4:2004  System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody 
użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 
Armatura 

PN-EN 13244-5:2004  System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody 
użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 
Przydatność do stosowania w systemie 

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 
odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Specyfikacje rur, kształtek i 
systemu 

PN-EN 1671:2001  Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
PN-EN 558:2008  Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do rurociągów 

kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy 
PN-EN 681-1:2002  Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. Guma 
PN-EN 681-2:2003  Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. Elastomery termoplastyczne 
PN-EN 681-3:2003  Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. Materiały z gumy porowatej 
PN-EN 681-4:2003  Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. Elementy uszczelniające odlewane z poliuretanu 
PN-EN 805:2002  Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych 
PN-EN 124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia 
PN-ISO 3443-6:1994  Tolerancje w budownictwie -- Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności 

wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1 
PN-ISO 3443-7:1994  Tolerancje w budownictwie -- Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności 

wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2 (Metoda kontroli 
statystycznej) 

PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 
PN-B-06258:1980  Beton komórkowy -- Określenia i klasyfikacja 
PN-B-10021:1980  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN 1097-2:2000  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności na 

rozdrabnianie 
PN-EN 1097-5:2008  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości wody 

przez suszenie w suszarce z wentylacją 
PN-EN 1097-6:2002  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
PN-EN 12620:2008  Kruszywa do betonu 
PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa mineralne -- Piaski do zapraw budowlanych 
PN-EN 1339:2005  Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 
PN-EN 1367-1:2007  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Część 

1: Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN 1367-2:2000  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. 

Badanie w siarczanie magnezu 
PN-EN 1744-1:2000  Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 
PN-EN 1926:2007  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie jednoosiowej wytrzymałości na ściskanie 
PN-EN 196-1:2006  Metody badania cementu. Część 1 : Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-EN 197-2:2002  Ocena zgodności 
PN-EN 1992-1:2008  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 45014:2000  Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 459-2:2003  Wapno budowlane - Część 2: Metody badań 
PN-EN 459-3:2003  Wapno budowlane - Część 31: Ocena zgodności 
PN-EN 932-1:1999  Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek 
PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego.Metoda przesiewania 
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PN-EN 933-4:2008  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik 
kształtu 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994 r. 

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu i polietylenu – Wavin. 

- TWT-8/96 - Kształtki segmentowe z polietylenu do przesyłania wody. 
- ISO 4435: 1991 - Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach 

odwadniających i kanalizacyjnych. 
- Katalog budownictwa: 

KB4-4.11.5(5) Studzienki wodociągowe dla zasuw (czerwiec 1973); 
KB-38.4.3/1/-73 Płyty pokrywowe. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II p.t. „Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 

- Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i 
żelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt nr 9 – COBRTI INSTAL 
2003r. 

- Załącznik A.27 do pkt11.3.3.4 „Główna próba szczelności” normy europejskiej pr EN805:1996. 


