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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

   
 1.1  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
        
  Zamówienie obejmuje realizację obiektu pn. „WODOCIĄG  i  PRZYŁĄCZA  WODOCI ĄGOWE 
  w GODUROWIE ” gmina Piaski 
          
  Niniejsza specyfikacja dotyczy robót branŜy sanitarnej na w/w obiekcie.  
  Zamawiającym jest:  GMINA PIASKI  
          
 Adres Zamawiającego: 
                                                                    ul. 6 -go stycznia 1 
                                                                        63-820 Piaski 
 
 
  
1.2. Przedmiot i zakres robót 

  Przedmiotem jest budowa: 
  Wodociągu PVC oraz  przyłączy  wodociągowych  do posesji we wsi Godurowo gmina Piaski. 
  Zadanie inwestycyjne podzielono na dwa etapy: 

- etap I, wodociąg dosyłowy wraz z podłączeniem istniejącego wodociągu we wsi Godurowo 
     oraz wyłączenie odcinka  przebiegającego przez zespół parkowy 
- etap II, wodociąg rozdzielczy wraz z  przyłączami we wsi Godurowo 

 
  Zakres rzeczowy obiektu w etapie I: 

- Rurociąg PVC-U d160, na uszczelkę         -800,0m 
- Rurociąg PE d160 w przewiertach i wykopie       - 36,0m 
- Rurociąg PVC-U d110, na uszczelkę                     - 39,0m 
- Rurociąg PVC-U d90, jw.                                                  - 23,0m 
- Zasuwy wodociągowe kołn. dn150mm,typ 111 z obudową i skrzynką   -   3 szt. 
- Zasuwy wodociągowe kołn. dn100mm,typ 111 z obudową i skrzynką  -   1 szt. 
- Zasuwy wodociągowe kołn..dn80mm,typ 111 z obudową i skrzynką  -   6 szt. 
- Hydrant nadziemny dn80 z rurą Ŝeliwną typ 855, na odnodze         -  5 szt 
- Węzeł połączeniowy do wodociągu PVC150 (wcinka – W1)    -  1 szt 
- Węzeł połączeniowy do wodociągu stal.80 (wcinka – W52)    -  1 szt 
- Węzły liniowe na wodociąguW2-W23, W 51                                  -23 szt 
- Zaślepienie wodociągu kołnierzem pełnym dn150 /etap I/              -  1szt. 
- Zaślepienie wodociągu kołnierzem pełnym dn100 /etap I/               -  1szt 
- Zaślepienie wodociągu etap I oraz odcinka przez park                    -  1szt. 
- Przewiert RS 273*7,1mm pod droga krajową                                       - 19,0m 
- Przewiert RS 273*7,1mm pod droga powiatową                     - 10,0m 
- Rura osłonowa  RS 273*7,1mm przejścia pod droga gminna               - 10,0m 
- Kanalizacja na rowie przydroŜnym PPdn 400 typ K2-Kan             -   6,0m 
- Obudowa wlotu i wylotu kanału jw. z bloczków beton. M4                       - 2,065 m3                       
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  Zakres rzeczowy obiektu w etapie II  /wodociąg/:  

- DemontaŜ zaślepienia wodociągu - kołnierza X  dn150, dn100 /z etapu I/         -  2szt. 
- Rurociąg PVC-U d160, na uszczelkę                     - 365,0m 
- Rurociąg PVC-U d110, na uszczelkę                                          - 347,5m 
- Rurociąg PVC-U d90, jw.                                                    -   7,5m 
- Zasuwy wodociągowe kołn..dn80mm,typ 111 z obudową i skrzynką            -    5 szt. 
- Hydrant nadziemny dn80 z rurą stalową typ 855, na kolanie stopowym     -    5 szt. 
- Węzły połączeniowe na linii wodociągu W24-W50                                             -  27 szt 
- Rura osłonowa  PVC ciśn d160*0,0mm                       -   3,0m 

 
   Zakres rzeczowy obiektu w etapie II  /przyłącza wodociągowe/:  

- Podłączenie do wodociągu dn100 (węzeł w52/22)                                      -   1 szt 
- Rurociąg PE 63 na złączkę, skręcany                              -   5,0m 
- Rurociąg PE 50 na złączkę, skręcany                              -  14,0m 
- Rurociąg PE 40 na złączkę, skręcany                              - 413,0m 
- Rura osłonowa PVC ciśn d90mm                                -     3,0m 
- Nawiertka typ NCS160 / 40mm                                                                            -    7 szt 
- Nawiertka typ NWZ160 / 40mm                                                                           -   5 szt 
- Nawiertka typ NCS110 / 40mm                                                                             -  4 szt 
- Nawiertka typ NWZ110 / 40mm                                                                           -   4 szt 
- Wodomierz skrzydełkowy typ JS dn20mm   - 25 szt 
- Zawór kulowy dn25mm   - 50 szt 
- Zawór antyskaŜeniowy dn25  -  25 szt 
- Studzienka wodomierzowa d1,0m- płyta pod- i nadstudzienna z włazem  
     600*600mm typ lekki, kręgi betonowe  z wentylacją m.komorową   -  2 szt 
- Pomost w SW-ej z krat Wema 2.częściowy średnicy d0,98m z materacem  
      ocieplającym z foliowanych płyt styropianowych 2*50mm  -  1,0 m2 
- Konsola wodomierzowa naścienna dla wodomierza dn20mm   - 23 szt 
- Konsola wodomierzowa studzienna d1,0m dla wodomierza dn20mm  -   2 szt  
- DemontaŜ instalacji wodociągowej z rur stal.oc o15-20 na ścianie bm                -  44,0 m. 
- DemontaŜ zaworów na instalacji jw.                 -  42 szt. 
- DemontaŜ wodomierzy na instalacji jw.                 -  21szt 
- Przebicia w stropach zwirobeton. gr.25cm dla rur d40mm                                    - 10 szt 
- Przebicia w ścianach 1½  mur. z cegły na zaprawie c-w dla dn40mm          -  3 szt 
- Przebicie rurą stalową dn50mm w przestrzeni pposadzkowej bm                         -   8 szt 

 
1.3. Wyszczególnienie robót tymczasowych  
    W celu wykonania robót podstawowych naleŜy w pierwszej kolejności wykonać prac    
    rozbiórkowe polegające na rozbiórce: 

- nawierzchni dróg: brukowej, betonowej oraz chodników z płytek i kostki betonowej.  
- ogrodzenia z siatki stalowej i zdjęcia przęseł betonowych /drewnianych/ 
-  wykoszenia roślinności z pasa robót /pobocza drogi, przy realizacji prac w okresie letnim/ 

     W dalszej kolejności wykonać roboty ziemne polegające na wykopie gruntu w odkrywkach    
     istniejącego uzbrojenia terenu, wykopie na odkład i wykopie gruntu z wywozem tzw. wyporu    
     /objętość urządzeń i gruntu obcego/. Odkryte uzbrojenie trenu podwiesić konstrukcją  
     podtrzymującą, a w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej w gruntach dokonać naprawy. 
     Ponadto dla bezpieczeństwa komunikacji pieszych wykonać kładki w ciągach komunikacyjnych, 



 4 

    a dla ruchu kołowego przygotować zmiany na czas wykonywania robót na odcinku
 
 1.4. Informacje o terenie budowy  
 Na terenie objętym budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami znajduje się:  

- droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej  
- droga krajowa o nawierzchni asfaltowej 
- droga gminna o nawierzchni brukowej i drogi dojazdowe o nawierzchni gruntowej oraz 

betonowa na bazie kamienia hutniczego  
- sieć wodociągowa z przyłączami  
- kanalizacja sanitarna oraz deszczowa 
- kable telekomunikacyjne 
- sieć gazowa z przyłączami 
- kable energetyczne i uzbrojenie nadziemne /słupy energetyczne z  liniami ee/   
- sieć drenarska i rowy odwadniające.  

 Pas roboczy obejmuje teren rolniczy: łąka, grunty orne, ogrody warzywne oraz zieleń przydomową, 
 drogi ulepszone i gruntowe oraz teren posesji.  
 Dostęp do energii elektrycznej moŜliwy jest bezpośrednio na placu budowy, z istniejących linii    
 energetycznych niskiego napięcia, po uzgodnieniu warunków tymczasowego podłączenia z    
 Oddziałem Energetyki w Poznaniu - Rejonowym Zakładem Dystrybucji w Kościanie.  
 Dostęp do wody przemysłowej i pitnej moŜliwy jest z istniejącej sieci wodociągowej po  
 uzgodnieniu warunków z dostawcą  tj. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w  Borku Wlkp.         
 oraz eksploatującym sieć wodociągową 
 Korzystanie z urządzeń sanitarnych winien zabezpieczyć wykonawca we własnym zakresie.  
 
 1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy  
 Zamawiający /Inwestor/ przekaŜe Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie.  
 Zamawiający określi:  
            -   lokalizację istniejących urządzeń na terenie placu budowy /patrz zaktualizowane plany  
                sytuacyjno  wysokościowe  w skali 1:1000 terenu załączone do projektu budowlanego/  

-   sposób korzystania z wody i energii elektrycznej.  
-   sposób odprowadzania ścieków  

Organizacja robót musi zabezpieczyć :  
-   terminowe wykonanie robót  

   -   osiągnięcie zakładanych efektów technicznych  
  -     warunki BHP na budowie  
  -    warunki bezpieczeństwa związane z prowadzeniem robót w pasie dróg: krajowej,     
        powiatowej oraz gminnych. 

  Prowadzenie robót  w pasie drogowym wymaga uzyskania decyzji administratora drogi. Dla    
  uzyskania stosownej decyzji wykonawca robót zwraca się  z wnioskiem do zarządzającego     
  drogą, przygotowuje i realizuje ustalenia podane w decyzji. Po wykonaniu robót inwestycyjnych  
  przywraca stan terenu przed  robotami.  
  
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz     
 powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny  
 za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, pokazanych na planie  
 zagospodarowania terenu oraz wskazane podczas przekazania placu budowy spowodowane w    
 trakcie wykonywania robót budowlanych.  
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 1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska  
  Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i     
  normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał    
  szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych,    
  nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych    
  działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych

 
    1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. poŜarowa na budowie  
    Wykonawca robót zobowiązany jest we własnym zakresie zabezpieczyć pracę personelu w    
     warunkach zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy.  
     Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla  
     zapewnienia bezpieczeństwa , a takŜe zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz  
     odzieŜ ochronną , wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.  
     Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie gotowości ,  
      zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.  
     Wykonawca robót z chwilą przyjęcia terenu budowy robót prowadzi dozór terenu budowy,   
     zapewnia bezpieczeństwo w czasie prowadzenia robót i robót i  
 
    1.9. Ogrodzenie placu budowy  
    Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Inwestorem obiektu :  

- lokalizacji miejsca składowania materiałów i elementów budowlanych  
- miejsca usytuowania urządzeń socjalno-bytowych pracowników obsługujących budowę  

 
    1.10. Nazwy i kody robót  
      Kod CPV 45232150 - 8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody  
 
  1.11. Określenia podstawowe  
   Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz  
   definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 „ Wymagania ogólne ”  
 
 
 
    2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW  BUDOWLANYCH  
    2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  
    Przy wykonywaniu robót na obiekcie „Budowa wodociągu PVC i przyłączy wodociągowych     
    Godurowie Gmina Piaski” etap I oraz etap II ” mogą być zastosowane wyłącznie wyroby budowlane    
     
    o właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym  
    obiektom budowlanym, spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy  
    „Prawo budowlane” - dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a takŜe  
     powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w projekcie budowlanym. Zaopatrzenie w    
     materiały budowlane przewidziane projektem budowlanym odbywać się moŜe w  
     oparciu o działające w kraju branŜowe punkty zaopatrzenia.  
    Materiały winny posiada niezbędne  atesty i aprobaty techniczne o dopuszczeniu do stosowania    
    zgodnie z przeznaczeniem. W/w dokumenty winny być dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi    
    przed oddaniem obiektu do uŜytkowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za źródło    
    zaopatrzenia oraz spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych zastosowanych materiałów.  
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    Grunt czasowo zdjęty z terenu wykopów pod rurociągi musi być formowany w hałdy i wykorzystany     
    w odwrotnej kolejności przy zasypywaniu wykopów.  
    Część gruntu z wykopów pochodzącego z:  

- wyporu z rurociągów oraz studzienek wodomierzowych  
- wykopów pod podsypkę  

     winna być składowana w miejscu określonym przez Inwestora. 
    Grunt przeznaczony na podsypkę i obsypkę nie moŜe zawierać kamieni lub innego materiału    
     łamanego
     Materiały pochodzące z demontaŜu (rozebrana podbudowa, nawierzchnia betonowa  i brukowa,     
    krawęŜniki i płytki chodnikowe ) zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i  
    składowane w miejscu wskazanym przez Inwestora /gminne wysypisko śmieci w Piaskach/.  
    KaŜdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca  
    wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.  
    Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają  
    akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.  
 
   2.2. Wymagania związane z przechowywaniem , transportem i kontrolą materiałów  
   i wyrobów  
   Wykonawca ma obowiązek zapewnić właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów  
   na placu budowy. Przechowywanie materiałów stanowi ryzyko Wykonawcy .  
   Sposób przechowywania winien odpowiadać wytycznym dostawcy i producenta:  

- rur, kształtek PVC i stalowych ocynkowanych oraz rur PE, stalowych  
- elementów studni betonowych /kręgów, płyt , włazów/  
- kształtek, armatury i innego uzbrojenia sieci i przyłączy wodociągowych  

   Rury, studnie i kształtki PVC oraz rury PE, składowane na placu budowy winny być zabezpieczone     
   przed działaniem promieni słonecznych /szczególnie przy dłuŜszym magazynowaniu/  Elementy    
   betonowe i Ŝeliwne, rury stalowe ze względu na cięŜar winny być składowane na ogrodzonym    
   placu składowym i zabezpieczone przed przemieszczeniem.  
 
 
 
   3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT  
        BUDOWLANYCH  
   Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu , jaki nie spowoduje niekorzystnego      
    wpływu na jakość wykonywanych robót.    
    Do realizacji obiektu przewiduje się zastosowanie:  

- koparki na podwoziu kołowym  / gąsienicowym / o pojemności łyŜki 0,25 m
3 
 

- koparko – spycharki o poj. łyŜki 0,15m3 

          - spycharki gąsienicowej o mocy 75 i 100 KM  
- Ŝurawia samochodowego do 5 t  
- samochodu skrzyniowego do 5 t  
- samochodu dostawczego 0,9t 
- samochodu samowyładowczego 5 t  
- samochodu dłuŜycowego  
- ciągnika kołowy 40-50KM  
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- ubijaka spalinowego 200 kg  
- wibratora powierzchniowego  
- wyciąg budowlany, jednomasztowy 0,5t  
- wciągarka mechaniczna z napędem elek. 1,5t 
- równiarki samojezdnej 100 KM  
- spręŜarki powietrza  
- betoniarki wolnospadowej elekt. poj 150l 

 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu poziomego i 
pionowego , które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. W celu 
ochrony nawierzchni asfaltowej , zabrania się przejazdów koparkami gąsienicowymi po części 
drogi o nawierzchni asfaltowej /droga krajowa i powiatowa/. 
Proponowane środki transportu przedstawiono w punkcie 3.  
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją 
projektową, wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz ustaleniami z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego.  
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy robót stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w 
jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.  
Wykonawstwo robót winno być zgodne z :  
- PN-B-10736 - Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.   
- PN-B-10725/97 - Wodociągi - Przewody zewnętrzne  
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych - CORBIT Instal 2001    
     /Zeszyt nr 3/  
- Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.72   
   w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montaŜowych i    
   rozbiórkowych  /Dz.U. nr 13/72 poz. 93/  
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.97 w sprawie ogólnych przepisów  
   bezpieczeństwa i higieny pracy  /Dz. U. nr 129/97 poz. 844 i Dz. U. nr 91/02 poz. 811/  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
   pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz. U. nr 47 /03 poz. 401/  
- warunkami podanymi przez producentów i dostawców  
- warunkami wynikającymi z poczynionych uzgodnień z jednostkami terenowymi  
 
Technologia wykonania robót  
Technologia wykonania robót zakłada :  
a. wykonanie w pierwszej kolejności robót etapu I inwestycji - magistrali  wodociągowej  
    w indywidualnym wykopie /skarpowy i umocniony, zdjęcie humusu/ z przeciskami pod drogą:  
    powiatowa, krajowa oraz przejściem wykopem otwartym przez drogę gminną   
b. wykonanie  II etapu inwestycji tj.  
    -    wodociągu  na terenie wsi Godurowo w indywidualnym wykopie /skarpowy i umocniony/   
    -    realizację przyłączy do posesji w indywidualnym wykopie /skarpowy i umocniony/.  
.   -    połączenie węzła wodomierzowego z punktem „wpięcia” instalacji na posesji.  
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5.1 Roboty przygotowawcze.  
Wytyczenie trasy wodociągu i przyłączy  winno być wykonane przez specjalistyczną słuŜbę 
geodezyjną.  
Roboty inwestycyjne I etapu  poprzedzić uzyskaniem decyzji na wykonanie prac w pasie 
drogowym, realizację przejść przez drogi  prowadzić na podstawie przyjętych i zrealizowanych 
zmian w  organizacji ruchu. O wejściu na teren upraw informować ze  wyprzedzeniem dla 
uniknięcia start w uprawach polowych,  w pasie robót zdjąć i rozłoŜyć warstwę humusu. 
Podłączenie do sieci /szt.2/ uzgodnić z słuŜbą  eksploatacyjną wodociągu, o przerwie w dostawie 
wody informować odbiorców  w przyjęty sposób. 
Roboty inwestycyjne II obejmują wodociąg i w dalszej kolejności przyłącza wodociągowe. 
Realizację robót poprzedzić ustaleniem terminu i podaniem do wiadomości właścicielom upraw 
działkowych i polowych, w pasie „rolniczym” zdjąć i rozłoŜyć warstwę humusu. Przyłącza 
realizować zaraz po zakończeniu prac na wodociągu, przyjąć i uzgodnić harmonogram robót. 
Kolejność prac na posesjach  z rozdziałem wewnętrznym nie powinna ograniczać zaopatrzenia w 
wodę mieszkań sąsiednich. Wykonanie robót na przyłączu poprzedzić rozpoznaniem istniejącej 
instalacji wodociągowej oraz przygotowaniem połączenia do nowego węzła wodomierzowego. 
 
5.2 Roboty ziemne.  
Podział robót ziemnych :  
według sposobu wykonania :  

1.dla wodociągu:  magistralnego /etap I/ oraz  komunalnego /etap II/  
- wykop mechaniczny – 92,5 %  oraz 95,0 
- wykop ręczny – 7,5 % oraz 5,0 
2. dla przyłączy wodociągowych 

      - wykop mechaniczny - 50 % o ścianach skarpowych i pionowych z częściowym    
        wywozem  

- wykop ręczny - 50 % o ścianach  pionowych, skarpowych z częściowym wywozem 
 według kategorii gruntów 

   - kategoria II - 100 %, skład: gleba organiczna /humus/, piasek gliniasty, piasek drobny  
     oraz grunt nasypowy  

Wykopy przyjęto jako szerokoprzestrzenne z nachyleniem ścian wykopu 1:n= 1:1 oraz 
wąskoprzestrzenne, pionowe  z ubezpieczeniem ścian drewnem /zamiennie palami szalunkowymi 
– wypraskami/  dla odcinków w zbliŜeniu do słupów energetycznych, obiektów budowlanych, 
przejść przez drogi i place oraz niedostępnych dla wykonania odkładu z wykopów .   
Szerokość wykopów przyjęto: 

- wykop skarpowy dla wodociągu w PVC dz160mm, dno b=0,55m 
- wykop skarpowy dla wodociągu w PVC dz110-90 mm , dno b=0,50m 
- wykop pionowy dla wodociągu w PVC w całym przedziale średnic,dno  b=0,90m 
- wykop skarpowy dla przyłączy wodociągowych PE średnic 63-40mm – dno b=0,45m 
- wykop pionowy dla przyłączy wodociągowych PE średnic 63-40mm – dno b=0,90m 
- dla studzienek wodomierzowych - średnica d+2*0,6m 

Na długości rurociągów dla wykonanie podsypki grubości 10 cm z zasypaniem wykopów w  
100% objętości gruntem rodzimym /piasek gliniasty i drobny/  z ubiciem warstwami 20-30cm  
Tzw. obsypka wodociągu i rur przyłącza z gruntu rodzimego pobranego z przekroju wykopu.  
Na odcinku przejścia przez rów oraz w 3. liniowych zaniŜeniach trenu dowóz gruntu z placu 
budowy tzw. wyporu, natomiast nadmiar gruntu naleŜy wywieść na gminne wysypisko śmieci.  
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Na gruntach rolniczego wykorzystania przewidziano zdjęcie warstwy humusu grubości 15-20cm 
oraz jej odtworzenie.  
Występowania wody gruntowej na głębokości 1,5 - 2,0 m. poniŜej poziomu terenu spodziewać 
naleŜy się na odcinku przy przejściu drogi krajowej. Poziom występowania wody gruntowej 
uzaleŜniony będzie od warunków atmosferycznych i pory roku. Rozliczenie kosztów za 
ewentualne odwodnienie wykopu  na etapie realizacji robót.
Sposób wykonania wykopów :  
Wykop mechaniczny naleŜy prowadzić do głębokości posadowienia rurociągu, dokonując odkładu 
gruntu na odległość min. 1,0 m. od krawędzi wykopu. Następnie wykopem ręcznym o głębokości 
0,20 m naleŜy dokonać tak zwanego dokopu dla wykonania podsypki piaskowej . Wykop 
przygotować naleŜy ze spadkiem wynikającym z profilu podłuŜnego. Materiał na podsypkę nie 
powinien zawierać kamieni lub innego łamanego materiału  
Po dokonaniu montaŜu rur , naleŜy wykonać obsypkę – ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
zagęszczenie materiału w strefie bocznej tzw. „ pachwin” – najpraktyczniej nogami lub ubijakami 
ręcznymi warstwami co 10 cm , do wys. 15 cm nad poziom rury. Materiał do obsypki powinien 
odpowiadać cechom jak dla podsypki. Na głębokości 0,5 m nad rurą ułoŜyć naleŜy taśmę znakującą 
– informacyjną z wtopionym drutem nad rurociągiem wodociągowym – przyjąć na etapie realizacji 
inwestycji. 
Dla zagęszczenia gruntu do głębokości 1,0m nad rurę uŜywać naleŜy zagęszczarek płytowych /maks. 
cięŜar 0,3 KN/. Po osiągnięciu głębokości 1,0 m uŜyć moŜna zagęszczarek cięŜkich / 0,5 – 1,0 KN/ / 
cztery przejazdy wibratorem płytowym /. Zagęszczanie prowadzić warstwami co 20cm. W trakcie 
dokonywania zasypu i warstwowego zagęszczania prowadzić naleŜy demontaŜ ubezpieczenia 
wykopu.  
Uwaga! Przed przystąpieniem do robót ziemnych – wykopem ręcznym ustalić naleŜy miejsca kolizji 
z istniejącym uzbrojeniem.  
Nadmiar gruntu z tzw. wyporu wodociągu słuŜy do wykonania nasypu nad projektowanym 
wodociagiem przy sklepie wiejskim, zasypki nad przejściem przez rów przy drodze do Zaborni, 
natomiast z wykonania przyłączy podlega wywozowi na odl.do 1,0km w lokalne zaniŜenie terenu.    
W trakcie prowadzenia robót ziemnych dokonywać naleŜy stosownych zabezpieczeń istniejącego 
uzbrojenia podziemnego /podwieszenia/ oraz dla zapewnienia ruchu pieszego oraz dojazdów do 
posesji stosować kładki lub odcinkowego niezbędnego zasypu.  
 
 
5.3 Roboty montaŜowe  
Sieć wodociągowa z uzbrojeniem  
Sieć wodociągowa zaprojektowana została z rur PVC-U dn160mm, dn110 mm PN-10 i stanowić 
będzie nowe odgałęzienie z istniejącej linii dosyłowej PVC-U 160 przy stacji kolejowej w 
Godurowie i zastąpi wyeksploatowaną istniejącą sieć wodociągową na terenie wsi. Rurociąg 
zabudować naleŜy zgodnie z profilem podłuŜnym, zachowując minimalną głębokość posadowienia 
osi rury 1,50 m. p.poz. terenu. MontaŜ odbyć się winien na przygotowanym podłoŜu piaskowym. 
Przy montaŜu zwrócić uwagę na:  
- czystość wgłębiania kielicha  
- prawidłowość /ścisłość/  przylegania pierścienia uszczelniającego do wgłębienia  
- czystość końcówki rury do kielicha /gładkiej/ 
- głębokość wcisku /wcześniejsze oznaczenie długości na końcówce rury 
Projektowany odcinek zostanie dwustronnie odcięty zasuwami kołnierzowymi dn150mm  
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z obudową i skrzynkami Ŝeliwnymi oraz  z uwagi na etapowanie robót czasowo zamknięty 
kołnierzem „ślepym”. PołoŜenie zasuw oznaczyć tabliczkami informacyjnymi.
W trakcie prowadzenia robót montaŜowych wykonać naleŜy węzły rozgałęźne Ŝeliwne - 
kołnierzowe dn150/100 bądź  PVC dn160/110 lub90  i dn110/90.  Zaprojektowano zabudowę 
hydrantów ppoŜarowych  nadziemnych dn80, we wzajemnych odległościach od 100-150m, z 
odcięciem zasuwą kołnierzową przed urządzeniem.  
Opaski do nawiercania z zasuwą do przyłączy domowych typu NCS oraz NWZ /obie dla PN10/ 
dla podłączenia posesji zamontować na etapie wykonywania przyłączy. Dla realizacji zasilania 
mieszkań w budynkach wielorodzinnych /parterowych – szt.2/ zaprojektowano rozgałęzienie  
„z trójnika” w linii przyłącza i odcięciem zaworem przy nawiertce.  Zasilanie budynków  
wielokondygnacyjnych  po rozgałęzieniu z linii przyłącza odcięciem zasuwą, montaŜem zestawu 
wodomierzowego w piwnicy /pralni/. Dla rozliczenia rozbioru wody przez mieszkańców  
pozostawia się wodomierze w lokalach.
 
MontaŜ rur PVC powinien być wykonywany w wykopie suchym, w temperaturze powietrza 5-
25o

 
C.  Po montaŜu - rurociąg winien być przysypany odcinkowo dla uniknięcia ewentualnego 

wypływu i poddany próbie ciśnienia. Próba ciśnienia naleŜy przeprowadzić na ciśnienie 1,5 
krotne ciśnienia roboczego , nie mniej niŜ 1,0 MPa [ 10 bar ] - przez okres 30 min.  
Zmianę kierunku połoŜenia rurociągu powyŜej 11o

 
wykonać naleŜy z łuku jednokielichowego,  

dla kątów mniejszych przez ugięcie spręŜyste przewodu. Dla zabezpieczenia rurociągu przed 
przemieszczeniem zaprojektowano bloki oporowe z mieszanki betonowej B25. 
Włączenie do eksploatacji poprzedzone winno być pozytywnymi wynikami badania 
bakteriologicznego wody wykonanymi przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną.  
WyposaŜenie podziemne sieci  /zasuwy, opaski do nawiercania/ winno być oznakowane 
tabliczkami informacyjnymi zamontowanymi na elementach trwałych w terenie względnie na 
słupkach betonowych.  
 
Przyłącza wodociągowe  
Zakres robót na przyłączach wodociągowych obejmował będzie:  
- przełoŜenie zasilania istniejących obiektów na projektowany rurociąg PVC przez wykonanie 
  projektowanych przyłączy wodociągowych    
- montaŜ nawiertki NWZ lub NCS na wodociągu bądź trójnika na przyłączu „bliźniaczym”  
- połączenie węzła wodomierzowego z  najbliŜszym punktem istniejącej instalacji wodociągowej   
  na posesji  
- demontaŜ  istniejącego zestawu wodomierzowego i elementów instalacji 
 
Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rury PE kl.100 na ciśnienie 1,0 MPa przy SDR 13,6; 
PN-10 o średnicach: dz40 do mieszkań indywidualnych oraz  dz50-63 mm, zbiorcze.  
Lokalizacja projektowanych przyłączy odcinkowo pokrywa się z przyłączami istniejącymi, stąd 
konieczność ich zlokalizowania wykopem ręcznym i zachowania ostroŜności w trakcie 
wykonawstwa. Przyłącza wykonane winny być ze spadkiem w kierunku sieci magistralnej, lecz 
niektóre przyłącza z uwagi na deniwelację terenu posiadają spadek do budynku mieszkalnego – 
spust wody z przyłącza przez naczynie podstawiane i węzeł wodomierzowy. UłoŜenie przewodu 
wg indywidualnych ustaleń przedstawionych na profilach, a ich minimalna głębokość winna 
wynosić 1,50 m. poniŜej poziomu terenu.  
Odcinek przyłącza zakończyć zestawem  wodomierzowym z zaworem antyskaŜeniowym typ EA. 
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Z uwagi na istniejące rozwiązania budowlane na obiekcie zestaw lokalizowano w dostępnym  
pomieszczeniu /kotłownia, piwnica, przedpokój, kuchnia/. Zestaw połączyć rurami z istniejącą 
instalacją obiektu.  
Wymiana rurociągu przyłącza obejmować będzie wymianę wodomierza, w związku z tym naleŜy 
dokonać komisyjnego odczytu wskazań na  wodomierzach do demontaŜu. Prace wykonać w 
obecności dostawcy i odbiorcy wody. 
 
5.4  Przejścia przez przeszkody  
W trakcie prowadzenia robót uzbrojenie podziemne naleŜy zabezpieczyć poprzez podwieszenie 
do bali drewnianych /konstrukcji podtrzymującej/ ułoŜonych nad wykopem.  
Przy przekraczaniu przeszkód przestrzegać naleŜy warunków podanych przez właściciela 
urządzenia . W przypadku zaistnienia bezpośredniej kolizji projektowanych rurociągów z 
istniejącym uzbrojeniem - naleŜy wykonać obejścia na istniejącym uzbrojeniu. Sposób obejścia 
uzgodnić z właścicielem urządzenia i nadzorem inwestorskim lub autorskim.  
Ze względu na brak inwentaryzacji głębokości posadowienia infrastruktury podziemnej w  
projekcie przyjęto głębokości posadowienia:  
       - kabli telefonicznych i energetycznych - 0,8 - 1,0 m ppt. 
       - rurociągów gazowych 0,9 - 1,1 m. ppt  
       - rurociągów wodociągowych - 1,40 - 1,50 m ppt  
       - kanalizacji deszczowych i sanitarnych 0,8 –1,1 m ppt. 
Przejście wodociągiem przez uŜytki rolne powoduje skrzyŜowania z siecią drenarską. NaleŜy 
liczyć się z uszkodzeniem sieci drenarskiej i przewidzieć jej naprawę. Wykonanie napraw 
podlega odbiorowi przez właściciela /uŜytkownika/ działki. 
  
5.5 Roboty nawierzchniowe  
Nie przewiduje się robót w pasie drogi powiatowej i krajowej, projekt zakłada przejście 
przewiertem. Przejście wodociągu lub przyłącza przez drogi gminne  nastąpi rozkopem. 
Rozebrane  nawierzchnie drogowe: brukowa, betonowa oraz  chodnika z płytek chodnikowych,  
kostki brukowej naleŜy odtworzyć. Utwardzone i widoczne dojazdy do posesji podlegają równieŜ 
odtworzeniu  w trakcie prowadzonych robót ziemnych /warstwę nawierzchni zdjąć i odbudować 
materiałem pobranym „z przejazdu”/.  
Wykonawca robót instalacyjnych zobowiązany jest przywrócić jezdnie do stanu istniejącego 
w terminie ustalonym na etapie decyzji administratora drogi, natomiast pasy dojazdowe oraz 
chodniki w bezpośrednim ustaleniu w trakcie realizacji inwestycji. 

 
 

5.6  Zestawienia elementów robót  
5.6.1. Zestawienie długości sieci wodociągowej /etap I/ 
 

Odcinek -  
węzeł  

Materiały - ruroc. PVC–U PN-10  
[m] 

Uwagi :  

 dn160  dn110   
W

1 
   węzeł rozgałęźny tj. wcinka z zasuwą 

 36,5   

W
2
   

łuk PVC d160 kąt 11o, Węzeł połącz. 
PVC/PE 
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 23,0  Przewiert - R.stal 273*7,1mm L10,0m 

W
3 
   

Węzeł połącz. PE/PVC łuk PVC d160 
kąt 90o

 
 

 4,5   
W

4 
   Trójnik 160*90, odnoga hydrantowa

 
 

 4,5   
W

5 
   łuk PVC d160 kąt 30o 

 6,5    
W

6 
   łuk PVC d160 kąt 45o 

 92,0 -  
W

7 
   łuk PVC d160 kąt 45o 

 29,0 -  
W

8 
   łuk PVC d160 kąt 45o 

 2,5   
W

9 
  - Trójnik 160*90, odnoga hydrantowa 

 155,0  -  
W

10 
   Trójnik 160*90, odnoga hydrantowa 

 6,0   
W

11 
  - łuk PVC d160 kąt 45o 

 59,0  -  

W
12 

   łuk PVC d160 kąt 30o 

 69,0 -  

W
13 

   łuk PVC d160 kąt 30o 

 8,5 -  

W
14 

   łuk PVC d160 kąt 45o 

 4,0  -  

W
15 

   Zasuwa, Węzeł połącz. PVC/PE 

 23,0 - Przewiert - R.stal 273*7,1mm L19,0m 

W
16 

   Węzeł połącz. PE/PVC łuk PVC d160 
kąt 90o

 
 

 140,5  -  

W
17 

   łuk PVC d160 kąt 11o 

 25,5 -  

W
18 

   łuk PVC d160 kąt 11o 

 42,5 -  
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W
19 

   Trójnik PVC 160*160, odnoga  
hydrantowa  /spust z sieci/ 

 7,0 -  

W
20 

   łuk PVC d160 kąt 11o 

 39,0 -  

W
21

   łuk PVC d160 kąt 90o 

 14,0 - Rura ochronna - Rstal 273*7,1mm 
L10,0m 

W22   Węzeł połączeniowy PE/PVC z odno- 
gą  tj./rozgałęzieniem 160*110mm  

 0,5 -  

W
23 

   Węzeł rozgałęźny-T Ŝel 150*80 
odnoga hydrantowa i czasowe 
zamknięcie kołnierzem ślepym

 
 

Odnoga kierunek ZABORNIA 
W

22 
   opis powyŜej 

 - 31,5  

W
51 

   łuk PVC d110 kąt 90o 

 - 7,5  

W
52 

   Zasuwa, Wpinka trójnikiem gwint. 
dn80mm do wodociągu folw.Zabornia 

Podejścia hydrantowe PVC dz90mm 

W
4 
 H 1 6,5m kształtki z odnogi, Zasuwa fig.111 z obudową, 

Hydrant na dz.nr kat.855 dług 2,15m 
 

W9 H 2 7,5m kształtki jw  

W
10 

            H 3 6,5m kształtki jw  

W19 H 4 3,5m kształtki jw  

W
23 

 
 

H 5 1,5m kształtki z trójnika Ŝel.150*80,  Zasuwa fig.111 
z obudową, Hydrant nadz.nr kat.855 
dług 2,15m 

 

Razem : dz160 -90,0mm - 898,0m    
Podsumowanie  I etapu:  

-    rura PVC-U PN-10 ; SDR 26 dn160mm - 836,0 mb  
   -    rura PVC-U PN-10 ; SDR 26 dn110mm - 39,0 mb 

-    rura PVC-U PN-10 ; SDR 26 dn90mm    - 23,0 mb  
-    rura PE HD100 /PN-10/, SDR17  dn160*9,5mm - 36,0 m  

  -     hydranty p.poŜ. nadziemne dn80 z zasuwą odcinającą i skrzynką Ŝeliwną           – kpl.5 
  -     wcinka trójnikiem Ŝeliwnym 150*150 z zasuwą odcinającą  i skrzynką Ŝeliwną – kpl 1 
-   wpięcie trójnikiem stal.oc dn80mm z zasuwą kołn.dn100 i skrzynką Ŝeliwną      - kpl.1  
  -    przewiert RS dn250mm pod drogami         - szt.2; L 29,0m 
  -    rura ochronna RS dn250mm         - szt.1;  L10,0m 
  -    roboty ziemne ręczne i mechaniczne z  odcinkowym umocnieniem ścian wykopów 
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5.6.2. Zestawienie długości sieci wodociągowej /etap II/ 

Odcinek -  
węzeł  

Materiały - ruroc. PVC–U PN-10  
[m] 

Uwagi :  

 dn160  dn110   

W
23 

   
węzeł początkowy /koniec I etapu/ - 
demontaŜ kołnierza /zaślepienia /  

 41,0 - Przyłącza: pw1/przed W23/; pw2; pw3  
W

24
   łuk PVC dn160, kąt 22o 

 7,0 -  
W

25 
   łuk PVC dn160, kąt 30o 

 10,5 -  

W
26

   Odgałęzienie sieci - trójnik 160*110 

 21,0 -  
W

27
   łuk PVC dn160, kąt 42o  /30o ,11o/ 

 45,0 - Przyłącze  pw24 
W

28
   Odgałęzienie sieci - trójnik 160*110 

 89,5 - Przyłącza:  pw25, przyłącze pw8  
W

29 
   łuk PVC dn160 kąt 11o 

 25,5 -  
W

30
   Trójnik 160*90, odnoga hydrantowa 

 29,5 -  
W

31 
   łuk PVC dn160 kąt 11o 

 31,5 - Przyłącze  pw10 
W

32
   łuk PVC dn160, kąt 45o   

 18,0 -  
W

33 
   łuk PVC dn160, kąt 30o   

 44,5 - Ugięcie przewodu 
W

34
   Trójnik 160*90, odnoga hydrantowa 

 2,5 -  

W
35

   
Zmiana średnicy 160/110mm, łuk 
PVC dn110 kąt 45o 

 - 41,5  
W

36
   łuk PVC dn110 kąt 11o 

 - 23,5  
W

37 
   łuk PVC dn110 kąt 22o 

 - 2,5  
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W
38

   Trójnik 110*110, odnoga sieci 

 - 35,5 Przyłącze  pw13 
W

39 
   łuk PVC dn110 kąt 30o 

 - 28,0  
W

40
   łuk PVC dn110 kąt 30o 

 - 56,5  
W

41
   łuk PVC dn110 kąt 90o 

 - 33,0 
Przyłącza: pw15, pw17, pw18, pw19, 
pw20, zmiana średnicy 110/90 w pK 

H 10  0,5m kształtki koniec sieci, hydrant spustowy 

Odnoga PVC90mm  / od W38 /   
W

38
   Opis powyŜej  

 - 14,5 Przyłącze  pw11 
W

42
   łuk PVC dn110 kąt 45o 

 - 2,5 Przyłącze  pw12 
W

43
   łuk PVC dn110 kąt 45o 

 - 1,0 zmiana średnicy 110/90 w pK 

H 9  0,5m kształtki koniec sieci, hydrant spustowy 

Odnoga PVC110mm  / od W26  / 
W

26
   Trójnik 110*110, odnoga sieci 

 - 3,5  
W

44
   łuk PVC dn110 kąt 30o 

 - 20,0  
W

45
   łuk PVC dn110 kąt 60o /2*30o/ 

 - 8,0  
W

46
   łuk PVC dn110 kąt 30o 

 - 14,0  
W

47
   łuk PVC dn110 kąt 22o 

 - 5,5  
W

48
   łuk PVC dn110 kąt 11o 

 - 26,0  
W

49
   Trójnik 110*110, odnoga do hydrantu 

 - 4,5  
W

50
   łuk PVC dn110 kąt 22o 

 - 21,0  

W 28   Trójnik 160*110, odnoga sieci 
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Podejścia hydrantowe dn 80mm 

W
49 

 H 6 3,5m kształtki z trójnika 110*110,  Zasuwa fig.111 z 
obudową, Hydrant nadz.nr kat.855 
dług 2,15m 

W30 H 7 1,0m kształtki z odnogi - Zasuwa fig.111 z obudową, 
Hydrant nadz.nr kat.855 dług 2,15m 

W
34 

            H 8 0,0m kształtki jw 

W43 H 9 0,5m kształtki jw 

pK H 10 0,5m kształtki z pK -  Zasuwa fig.111 z obudową, 
Hydrant nadz.nr kat.855 dług 2,15m 

Razem : rurociągi 160-90  - 725,0 m 
Podsumowanie  II etapu:  

-    rura PVC-U PN-10 ; SDR 26 dn160 – 365,0 m  
   -    rura PVC-U PN-10 ; SDR 26 dn110 – 347,5 m 
   -    rura PVC-U PN-10 ; SDR 26 dn90 – 7,5 mb  
   -    kształtki zeliwne dn80 w podejściach hydrantowych  - 5,0m 
   -    hydranty p.poŜ. nadziemne dn80 z zasuwą odcinającą  i skrzynką Ŝeliwną – kpl. 5 
  -    rura ochronna PVC dz160mm szt.1;  L 3,0m 
  -    roboty ziemne ręczne i mechaniczne na odkład  iczęściowy transportem 
  -    umocnienie ścian wykopów 

 
 
5.6.3 Zestawienie przyłączy wodociągowych  
 

Materiał: 
rura PE 

dług. [ m. ] 

Rodzaj  
robót na przyłączu  

Ozna 
czenie 
przyłą

cza  

Nazwisko  
Imię  

Adres  
nr działki  

dn40  dn50
63 * 

Typ nawiertki, dług.do 
zestawu, podejście instalac. 

pw1  Kaczmarek   
Eugeniusz  

Godurowo 5/1   
27/17  

32,5  -  NWZ160/40,zestaw L2,5m  
przełączenie inst. L 0,5m 

pw2 Rotman  
Aniela  

Godurowo 5/3   
27/17 

20,5  -  NCS 160/40,zestaw L2,5m  
przełączenie inst. L1,5m 

pw3  Deutsch 
Stanisław 

Godurowo 5/1   
27/17 

34,5  -  NCS 160/40,zestaw L4,5m  
przełączenie inst. L6,0m 

pw4 Pietrzyk 
Jadwiga 

Godurowo 14/1   
27/15 

10,0 -  NCS 160/40,zestaw L1,5m  
przełączenie inst. L1,0m 

pw5 ANR 
Olejniczakowie 

Godurowo 14/1   
27/15 

3,0  -  NCS 160/40,zestaw L1,5m 
przełączenie inst. L1,5m 

pw6  Szczepaniak  
Joanna  

Godurowo 15/1   
27/15 

3,5  -  NWZ160/40,zestaw L1,5m  
przełączenie inst. L1,0m 

pw7  Majchrzak 
Jan  

Godurowo 15/2   
27/15 

3,5  -  NWZ160/40,zestaw L1,5m  
przełączenie inst. L1,5m 
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pw8 Gapska  
Beata  

Godurowo 7/1 
27/23 

19,5 - NCS 160/40,zestaw L3,0m  
przełączenie inst. L1,5m 

pw9 Gendera  
Jan 

Godurowo 7  
27/24 

36,5  -  Trójnik PE40, zestaw L2,5 
przełączenie inst. L1,5m 

pw 10  Gmina Piaski 
Sklep,świetlica  

Godurowo  
27/9  

17,5 -  NCS 160/40,zestaw L2,5m  
przełączenie inst. L1,0m 

pw11 Jaraczewska 
Barbara 

Godurowo 8/4 
27/4 

3,5  -  NWZ110/40,zestaw L3,0m  
przełączenie inst. L1,5m 

pw12  Polaszek 
Kazimiwrz 

Godurowo 8/1   
27/4 

4,5  - NWZ110/40,zestaw L3,0m 
przełączenie inst. L3,5m 

pw13  ANR 
Ziółkowska An 

Godurowo 8/2   
27/4 

15,5  - NWZ110/40,zestaw L3,0m 
przełączenie inst. L1,5m 

pw14  ANR 
Ziółkowski Grz. 

Godurowo 8/3   
27/4 

7,5  - Trójnik PE40, zestaw L3,0 
przełączenie inst. L1,5m 

pw15 Puślecka 
Ilona 

Godurowo 10/1   
27/2 

28,0 - NCS110/40, zestaw L3,0m 
przełączenie inst. L1,0m 

pw16  Ciesielska 
Barbara  

Godurowo 10/3   
27/2 

13,0  - Trójnik PE40, zestaw L2,5 
przełączenie inst. L3,5m 

pw17 Otto  
Krzysztof 

Godurowo 10/5   
27/2 

8,0  - NCS110/40, zestaw L2,5m 
przełączenie inst. L1,5m 

pw18  Jernaś 
Alina 

Godurowo 9   
27/3 

35,0  - NCS110/40, zestaw L2,5m 
przełączenie inst. L 5,0m 

pw19  Powicka 
Małgorzata  

Godurowo 10/1   
27/17  

8,0  -  NCS110/40, zestaw L3,5m 
przełączenie inst. L4,0 

pw20  Zawadzka 
Izabela  

Godurowo 10/2   
27/2 

31,0  -  NWZ110/40, zestaw L3,0 
przełączenie – brak inst.  

pw21  Ciesielski  
Józef  

Godurowo 10/3 
27/2 

5,0  -  Trójnik PE40, zestaw L3,0  
przełączenie – brak inst. 

pw22  Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Godurowo 12   
27/16 

8,7 5,0*  SiećPE63, pw63/40- zest.L 
2,0m;  przełącz. inst.L1,5m 

pw23  Wspólnota. 
Mieszkaniowa 

Godurowo 13   
28/2 

-  1,3  Trójnik PE63,zest.L2,0m    
przełączenie inst. L1,5m 

pw24  Ogródki Działk. Godurowo   
28/1 

8,5  NCS160/40,zestaw L0,5m  
przełączenie – brak inst. 

pw25  Ogródki Działk. Godurowo    
27/20 

8,0  -  NWZ160/40,zestaw L0,5m                              
przełączenie – brak inst. 

Razem : rurociągi PE d63-40mm – 432,0 mb, rurociągi stal.oc. d15-40mm – 43,0m  
Podsumowanie Przyłączy wodociągowych: 

    - rura PE 63 HD100  /PN10/,  SDR17 d63*3,8mm – 5,0 mb  
             - rura PE 50 HD100  /PN10/,  SDR17 d50*3,0mm – 14,0 mb  

 - rura PE 40 HD100  /PN10/,  SDR17 d40*2,4mm - 413,0 mb  
- opaska do nawiercania typu NWZ d160*1/2” - 5 szt.  
- opaska do nawiercania typu NCS d160*1/2” – 7 szt.  
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   - opaska do nawiercania typu NWZ d110*1/2” - 4 szt.  
- opaska do nawiercania typu NCS d110*1/2” -  4 szt.  

  -  trójnik PE 40/40mm - 4 szt.  
- trójnik PE 63/40mm - 1 szt.  
- rura stalowa ocynk.dn 20mm na ścianie - 40,0 mb 
- rura stalowa ocynk.dn 25mm na ścianie - 5,0 mb 
- rura stalowa ocynk.dn 40mm na ścianie - 3,0 mb 
- przekop, przekop z umocnieniem ścian wykopów 
 
 

5.7. Zestawienie podstawowych materiałów.  
5.7.1. Sieć wodociągowa  
-  rura PVC -U d160; PN-10 ; SDR 26 ; gr. ścianki 6,2 mm   - 1165,0 m.  
-  rura PVC -U d110 ; PN-10 ; SDR 26 ; gr. ścianki 4,2 mm   -   386,5 m 
- rura PVC -U d90 ; PN-10 ; SDR 26 ; gr. ścianki 4,3 mm     -    30,5 m. 
- rura PE d160 ; PN-10 ; SDR 17 ; gr. ścianki 9,5 mm    -    36,0 m. 
- rura stalowa d273*7,1mm do przewiertów  pod drogami    - 29,0m 
 - zasuwa Ŝeliwna kołnierzowa dn150 typu 111 z obudową i skrzynką   - 3 kpl.  
 - zasuwa Ŝeliwna kołnierzowa dn100 typu 111 z obudową i skrzynką   - 1 kpl.  
 - hydrant p. poŜarowy n/z  dn80mm typu 855 z skrzynką      - 10 szt.  
- kolano stopowe dn80mm        - 10 szt.  
- króciec dwukołnierzowy dn80mm; L=300mm.     - 10 szt.  
- zasuwa Ŝeliwna kołnierzowa dn80 typu 111 z obudową i skrzynką   - 10 kpl.  
 -rura PVC ciśn PN10 ochronna d160  / w wykopie     - 1 szt. L3,0 m  
- rura stalowa ochronna dz273*7,1mm / w wykopie                   - 1 szt.L10,0 m  
- króciec Ŝeliwny jednokołnierzowy dn80 typ FW - 2 szt.  
- króciec Ŝel. FFR dn150/100, L200mm – 1 szt 
- króciec Ŝel. FFR dn100/80, L200mm – 2 szt 
- trójnik Ŝel. kołnierzowy dn 150/150 - 1 szt.  
- trójnik Ŝel. kołnierzowy dn 150/80 - 1 szt 
. złącza Gibault dla pvc/stal dn80mm – 2 szt 
 - inne kształtki Ŝeliwne kołnierzowe 
- trójnik PVC kielichowy dz160/160 - 1 szt.  
- trójnik PVC kielichowy dz 160/90  - 8 szt.  
- trójnik PVC kielichowy  dz 110/110 - 1 szt.  
- kształtki PVC kielichowe / łuki, nasuwki/. 
- kształtki przejściowe PVC/PE róŜne 
- kołnierz ślepy dn 150mm  -  po  1 szt.  
- kołnierz ślepy dn 100mm - 1 szt.  
Uwaga : Odzyskać z demontaŜu w budynkach: wodomierze dn20mm – szt.21 wraz z zaworami 
przelotowymi 42 szt.- materiał do przekazania protokolarnie słuŜbie eksploatacyjnej wodociągu -  
oraz odcinki i elementy instalacji rurowych. 
 
5.7.2. Przyłącza wodociągowe  
  - rura PE 63 HD100  /PN10/,  SDR17 d63*3,8mm – 5,0 mb  
  - rura PE 50 HD100  /PN10/,  SDR17 d50*3,0mm – 14,0 mb 
  - rura PE 40 HD100  /PN10/,  SDR17 d40*2,4mm - 413,0 mb  
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  - opaska do nawiercania typu NWZ d160*1/2” - 5 szt.  
  - opaska do nawiercania typu NCS d160*1/2” – 7 szt.  
  - opaska do nawiercania typu NWZ d110*1/2” - 4 szt.  
  - opaska do nawiercania typu NCS d110*1/2” -  4 szt.  
  -  trójnik PE 40/40mm - 4 szt. 
  -  trójnik PE 63/40mm - 1 szt.  
  - studzienka wodomierzowa z kręgów betonowych d1,0m typu B.S /głębokość 2,0 m/ z dnem    
    prefabrykowanym bez kinety, z włazem Ŝeliwnym 600mm z zatrzaskiem o nośności 15T  
    wyposaŜona w konsolę wodomierzową, konstrukcję pomostu z krat Wema i ocieplenie  - 2 kpl  
  - zasuwa Ŝeliwna gwintowana dn50 101G z obudową i skrzynką                   - 2 kpl.  
  - rura ochronna PVC Ciśn d90mm           - 3,0m 
  - wodomierz skrzydełkowy dn20mm, q2,5m3/godz       - 25 szt. 
  - konsola naścienna wodomierza dn20mm         - 23szt 
  - rura stalowa dn50 dla przejść rur PE40mm  /szt.8./ w budynkach                                    - 7,2m 
 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BU DOWLANYCH  
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie Inwestorowi do aprobaty -  
Program prac , w którym przedstawi zamierzoną kolejność prac , sposób i czas wykonania 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonawstwo zgodnie z 
projektem.  
Program zawierać winien równieŜ :  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość robót  
- system i procedurę proponowanej kontroli jakości .  
Szczególnie dla zapewnienia właściwej głębokości układania rurociągów, ich szczelności, 
zabezpieczenia antykorozyjnego rur .  
Przedstawiciel Inwestora moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały które posiadają :  
- certyfikaty zgodności z PN lub aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania  
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie dokumentacją 
projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.  
Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie  
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót..  
Obmiaru dokonujeWykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Obmiar robót zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Częstotliwość obmiaru uzaleŜniona jest od rodzaju prowadzonych prac [ zanikowe ,  
ulegające zakryciu ] oraz częstotliwości płatności na rzecz Wykonawcy .  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
8.1. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do odbioru  
robót ulegających zakryciu lub zanikających.  
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Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości  
wykonanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy , przy jednoczesnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyŜej wymienionego dokonuje 
inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 
8.2. Odbiór częściowy  
Realizacja inwestycji przewiduje dwuetapowe wykonanie robót  wg załoŜonego harmonogramu 
w okresie: 
etap I  w 2006r, magistrala dosyłowa   
etap II  w 2007r, wodociąg wiejski w Godurowie. 
Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót pod  
potrzeby okresowego fakturowania.  
Roboty do odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z  
powiadomieniem Inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego.   
Odbioru częściowego dokonuje przedstawiciel Inwestora i inspektor nadzoru  inwestorskiego.  
 
8.3. Odbiór końcowy obiektu  
Odbioru końcowego obiektu dokonuje komisja odbiorowa po pisemnym zgłoszeniu  
gotowości do odbioru przez Wykonawcę.  
Na odbiór końcowy obiektu Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty związane  
z realizowanym zadaniem tj. :  
- atesty , aprobaty zastosowanych materiałów  
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą  
- dziennik budowy  
- oświadczenie kierownika budowy wymagane przez Prawo budowlane  
- rozliczenie finansowe obiektu  
Efektem odbioru końcowego obiektu jest przekazanie obiektu UŜytkownikowi do  
eksploatacji.  
 
8.4. Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny prowadzony będzie po okresie gwarancji i rękojmi . Odbiór ten jest  
organizowany przez Inwestora .  
Do odbioru ostatecznego przygotować naleŜy potwierdzenie usunięcia ewentualnych wad  
i usterek zgłoszonych na odbiorze końcowym obiektu i w okresie gwarancji i rękojmi.  
 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT  
Rozliczenie robót następować będzie na zasadach określonych w umowie zawartej  
pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.  
W umowie określone zostaną :  
- etapy rozliczeniowe  
- zasady rozliczenia /obmiar robót , ryczałt/ 
- zasady płatności  
- terminy płatności  
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Dokumentacja projektowa  
Podstawą do opracowania niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ jest projekt budowlany 
wykonany przez jednostkę projektową :  
Biuro projektowe, nadzór i realizacja inwestycji sanitarnych „HYDROPEL” mgr inŜ. Stanisław 
Pelczar,  63–800  Gostyń  os. 700 - lecia  15m21 
 
10.2. Normy , akty prawne  
Do opracowania niniejszej ST wykorzystano normy i akty prawne opisane w treści  
Specyfikacji.  
 
 
 


