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1 Część ogólna 

1.1 Nazwa zamówienia 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z realizacją zadania pn. ” Budowa sieci wodociągowej Kłodobok-
Zurzyce wraz z przyłączami do budynków we wsi Zurzyce”. 

1.2 Przedmiot i zakres robót 
W zakresie projektu jest budowa wraz przekazaniem do użytkowania sieci 

wodociągowej, w skład której wchodzi: 

 2358,5 mb. sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PVC PN10 Ø110 mm 

 227,5 mb. sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PVC PN10 Ø90 mm 

 91,5 mb. sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE100 SDR17 Ø110 mm 

 96,5 mb. przyłączy wodociągowych PE100 SDR17 Ø40 mm 

 375,5 mb. przyłączy wodociągowych PE100 SDR17 Ø32 mm 

 montaż kształtek (trójniki, kolana) 

 montaż armatury (zasuwy, hydranty nadziemne DN80), 

 roboty ziemne w terenie nieutwardzonym: 
 miejscowe karczowanie mechaniczne krzaków, 
 wykopy z oszalowaniem, 
 podsypki, obsypki, zasypki piaskowe i ich zagęszczenie, 
 zasypanie gruntem rodzimym z zagęszczeniem, 
 odtworzenie stanu pierwotnego. 

 roboty ziemne przy przejściu siecią pod torami kolejowymi i drogą powiatową: 
 wykopy dla komór przewiertowych, 
 wykonanie przecisku, przewiertu 
 zasypanie komór gruntem rodzimym z zagęszczeniem, 
 odtworzenie stanu pierwotnego. 

 próba szczelności 
 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające  

wykonanie zadania określonego w pkt. 1.2  

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót.  

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODBIOROWE 

 odtworzenie stanu pierwotnego w terenach nieutwardzonych i poboczach po 
uprzednim ułożeniu, wykonaniu próby szczelności, odbiorze i powykonawczej 
inwentaryzacji geodezyjnej sieci wodociągowej i przyłączy przez geodetę 
uprawnionego, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

3 
 

 roboty polegające na rozbiórce nawierzchni istniejącej drogi gminnej 
i wywiezienie samochodami skrzyniowymi mas ziemnych i gruzu z wykopów na 
odległość do 5,0 km, 

 odtworzenie nawierzchni drogi o naw. bitumicznej we wsi Zurzyce po uprzednim 
ułożeniu, wykonaniu próby szczelności, odbiorze i powykonawczej inwentaryzacji 
geodezyjnej sieci wodociągowej i przyłączy przez geodetę uprawninego. 

ROBOTY W ZAKRESIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY 

 wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu 
słupowo-liniowym - koparka 0,60 m3, 

 wykonanie podłoża pod rurociągi i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm  
z zagęszczeniem mechanicznym, 

 obsypanie rurociągu piaskiem zgodnie z jego średnicą zewnętrzną a następnie 
wykonanie obsypki piaskowej o grubości 30 cm ponad gotowym rurociągiem  
z zagęszczeniem mechanicznym, 

 montaż przewodów sieci wodociągowej - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC 
PN10  łączone kielichowo z uszczelkami o śr. zewnętrznej 90 i 110 mm – wykopy 
umocnione, 

 montaż kształtek na sieci wodociągowej - kształtki PVC ciśnieniowe 110, 90 mm – 
trójniki, kolana, redukcje, obejmy z nawiertką 

 przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 110 mm PE w rurach 
ochronnych śr. nominalnej 200 mm – wykonanie przejść w rurach osłonowych pod 
nieczynnymi torami kolejowymi oraz pod drogą powiatową, 

 montaż przewodów przyłączy wodociągowych - rurociągi ciśnieniowe z rur PE100 
SDR17  śr. zewnętrznej 32 i 40 mm – wykopy umocnione, 

 podłączenie projektowanej sieci wodociągowej do sieci istniejącej przez wbudowanie 
trójnika zgodnie z projektem technicznym (Rys nr 1 PZT),  

 montaż żeliwnych hydrantów nadziemnych p. poż. DN80, 

 montaż zasuw miękkouszczelnionych o monolitycznej budowie klinowych typu „E” z 
żeliwa sferoidalnego wraz z obudową teleskopową typu E regulowaną standardowo 
0,8-1,2m i skrzynką uliczną z płytą podkładczą (stożek) o średnicach DN100 i DN80, 

 wykonanie próby wodnej szczelności sieci wodociągowych z rur typu PVC PN10  
o średnicach 110 i 90mm wraz z dezynfekcją i jednokrotnym płukaniem, 

 dezynfekcja sieci wodociągowej, 

1.4 Informacja o terenie budowy 

1.4.1 Organizacja robót 
Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy dokumentację 

projektową. Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis techniczny oraz część 
graficzną. Dokumentacja projektowa, przedmiar i Specyfikacja Techniczna, przekazane 
Wykonawcy przez Inwestora stanowią załączniki do umowy. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach do umowy, a o ich wykryciu winien 
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natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek  
w konsultacji z projektantem. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

Przez miejsce prac budowlanych rozumie się cały teren, na którym będą prowadzone 
roboty. W skład powierzchni wchodzą: 

 cała powierzachnia terenu, przez który przebiega projektowana sieć 
wodociągowa, 

 teren zajęty przez Wykonawcę na potrzeby magazynowania sprzętu  
i materiałów budowlanych. 

Wykonawca na własny koszt zapewni swoim pracownikom możliwość korzystania  
z urządzeń sanitarnych oraz energii elektrycznej na potrzeby realizacji robót.  
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym porządku między 
innymi poprzez:  

− składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji 
zadania/inwestycji,  

− zachowanie porządku po zakończeniu prac w każdym dniu, 

− w trakcie i po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowiązany do usuwania 
odpadów,  bezwzględnie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.  

NIEDOPUSZCZALNE JEST SPALANIE ODPADÓW. 

1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę infrastruktury i urządzeń zlokalizowanych  

na całym terenie budowy. Wykonawca zapewni właściwe ich oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
urządzeń lub infrastruktury Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora  
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń i infrastruktury wykazanych  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.3 Ochrona środowiska 
Wykonywane roboty nie będą mieć ujemnego wpływu na środowisko naturalne, pod 

warunkiem ich właściwego prowadzenia, zgodnie z normami i wytycznymi dostarczonymi 
przez producentów poszczególnych materiałów, a także zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ich nieznajomość nie zwalnia  
z obowiązku stosowania jak również od odpowiedzialności z nich wynikającej. W okresie 
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trwania budowy Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy zgodnie z przepisami  
i normami dotyczącymi ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających  
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.4.4 Warunki bezpieczeństwa 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 wymogów sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.5 Ogrodzenie 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

1.4.6 Zabezpieczenie chodników i jezdni 
W miejscach wjazdu na teren budowy z dróg o nawierzchni utwardzonej należy 

ustawić odpowiednie znaki informujące o wykonywanych robotach budowlanych zgodnie  
z projektem tymczasowej organizacji ruchu. Po zakończonych robotach należy bezwzględnie 
doprowadzić, użytkowane w czasie realizacji prac, jezdznie i chodniki do stanu pierwotnego. 
W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę nawierzchni jezdni lub ciągów pieszych jest on 
zobowiązany do wykonania niezbędnych napraw zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami 
Zamawiającego. 

1.4.7 Nazwy i kody 
KATEGORIA ROBÓT WG KODÓW CPV :  

Roboty budowlane grupa klasa kategoria 
Roboty budowlane  45000000-9 - - 

Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne 

45100000-8 45110000-1 45111200-0 

Roboty budowlane w zakresie 
kładzenia rurociągów 

45200000-9 45230000-8 45231110-9 

 

1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowane, a wymagające zdefiniowania w celu jednoznacznego zrozumienia zapisów 
dokumentacji projektowej i ST.  
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Nie wystepują.  

2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  

2.1 Materiały  
Wymagania dotyczące materiałów, z których zostanie wykonana sieć wodociągowa: 

 Rury i kształtki PVC PN10 o średnicach 110 mm 

 Rury i kształtki PVC PN10 o średnicach 90 mm 

 Rury i kształtki PE100 SDR17 o średnicach 110 mm 

 Rury i kształtki PE100 SDR17 o średnicach 40 i 32 mm 

 Zasuwy, hydrant p. poż. na sieci wodociągowej wykonane z żeliwa sferoidalnego 
umieszczone bezpośrednio w ziemi, 

 Oznakowanie specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN-B-09700:1986 
(dotyczy zasuw i hydrantów), 

 Piasek o uziarnieniu 0-20 mm, 

 Pospółka nienormowana, 

 Tłuczeń o uziarnieniu 25-40 mm, 

 Tłuczeń o uziarnieniu 63-80 mm, 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i władz na pozyskanie 
materiałów pozostałych (niebędących w posiadaniu Inwestora) i niezbędnych do prawidłowej 
realizacji zamówienia z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą właściwe delkaracje zgodności, 
atesty higieniczne i inne dokumenty potwierdzające możliwość powszechnego stosowania 
danego materiału (niebędących w posiadaniu Inwestora) i niezbędnych do prawidłowej 
realizacji zamówienia, do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru lub innym, wyznaczonym 
przez Zamawiającego przedstawicielom. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów (niebędących w posiadaniu Inwestora) i niezbędnych do 
prawidłowej realizacji zamówienia, z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu 
terenu przy ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na 
placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań inspektora nadzoru. 
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Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez wykonawcę. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione  
z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli 
inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Materiały należy 
transportować zgodnie zaleceniami producenta i wg warunków technicznych wykonania  
i odbioru rurociągów wodociągowych.  

2.3 Warunki dostawy 
Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz Producenta materiałów. 

2.4 Kontrola jakości 
Wszystkie materiały użyte do robót powinny posiadać atest producenta zgodny z PN. 

Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  

3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót 
budowlanych  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
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4 Wymagania dotyczące środków transportu 
Srodki transportu (będące własnością Wykonawcy lub wynajęte) służące do przewozu 

materiałów budowlanych mają być utrzymywany w dobrym stanie i spełniać wszystkie 
wymogi w zakresie poruszania się pod drogach publicznych. Będą spełniały normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

5 Wymagnia dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowania, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ogrodzeń, a także wymagania specjalne. 

5.1 Sposób prowadzenia robót 

1. Prace w obrębie sieci poprzedzić wykopami kontrolno-lokalizacyjnymi.  
2. W rejonie urządzeń sieci elektroenergetycznej prace prowadzić ręcznie pod nadzorem 

pracownika właściciela sieci. 

5.2 Roboty przygotowawcze zewnętrzne 

Oś przewodu oznaczyć w sposób trwały i widoczny. Punkty na osi trasy należy 
oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co 
najmniej 1 punkt. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała 
możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.  

5.2.1 Przewody rurowe 
Przewody należy ułożyć zgodnie z wytycznymi producenta. Materiały użyte do 

budowy przewodów powinny być zgodne z projektem. Rury do budowy przewodów przed 
opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić 
czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Do wykopu należy opuścić 
ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej 
swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Rury należy unieruchomić 
przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie 
mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.  

5.3 Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.  Wszystkie 

napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykopy 
należy rozpocząć od najniższego punktu przewodu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody 
z wykopu w dół po jego dnie. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w dokumentacji projektowej. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi 
przewodu nie może przekraczać 5 cm. Różnice rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych 
przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinny przekraczać w każdym punkcie ± 1 
cm i nie mogą spowodować spadku przeciwnego, ani też jego zmniejszenia do zera. 
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5.4 Wykopy 
Przewiduje się wykonanie wykopów mechanicznie, w miejscu kolizji z uzbrojeniem 

podziemnym ręcznie. Urobek z ukopu zagospodarować zgodnie z ze wskazaniem inwestora. 
W celu umocnienia ścian wykopu należy zastosować szalunek ażurowy.  

5.5 Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Zasypanie wykopów należy wykonać 
warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia. Układanie  
i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości 0,20 m – przy 
stosowaniu ubijaków ręcznych, 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
 Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu. 
Zagęszczenie wykopu  wykonać mechaniczne. Zasypkę wykopów w miejscu prowadzenia 
robót zagęścić zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi. Pobocza oraz rowy należy przywrócić 
do stanu pierwotnego. 

6 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentacji odniesienia 

 Kontrola jakości robot powinna obejmować: 

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową - polega na stwierdzeniu 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów wykonanych robot  
z projektem.  

 Badania wykopów otwartych obejmują: badania mat. i elementów obudowy, 
zabezpiecz. wykopów przed zalaniem wód opadowych i wody gruntowej, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy. 

 Należy zastosować się do wytycznych zarządcy sieci. 

W miejscu wykonywania wykopów pod budowę drogi oraz w miejscu wpięcia  
do istniejącej sieci dokonać sprawdzenia przez geologa. 

7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Obmiaru wykonanych robót dokonywać komisyjnie (Inwestor-Wykonawca) w oparciu  

o sporządzony wcześniej przedmiar. Roboty liniowe mierzyć z dokładnością do  
1 mb (uwzględniając łączniki, armaturę, kompensację itd.), powierzchniowe do 1m2 
kubaturowe 1m3. Należy sprawdzać ilość i jakość materiałów. 

8 Odbiór robót budowlanych 
Odbiór dokonywany jest komisyjnie i zgodnie z rodzajem robót, na warunkach 

określonych umową. Odbiory techniczne robót zanikowych oraz odbiór techniczny końcowy 
sieci wodociągowej prowadzić zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 
ZESZYT 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót sieci wodociągowej” 
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Odbiorowi podlega: 

 Wytyczenie osi przewodu, 

 Badania prawidłowości wykonanych połączeń (zgrzewów), 

 Usytuowanie bloków oporowych, 

 Zabezpieczenie przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej, 

 Rozstaw armatury oraz jej działanie, 

 Próby szczelności sieci i urządzeń, próbę szczelności wodociągu należy 
przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10725 

 Dezynfekcja sieci wodociągowej, 

 Poszczególne warstwy wykonane podczas zasypania wykopów i odtworzenia 
nawierzchni wraz z badaniami laboratoryjnymi wskaźników zagęszczenia gruntu wg. 
PN-S-02205, 

9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych  

i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez wykonawcę  
w cenach jednostkowych robot podstawowych. 

10 Dokumenty odniesienia 
Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie 

elementy dokumentacji projektowej, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia 
techniczne.  

1. Dokumentacja projektowa 
2. Przedmiar robót 
3. Normy, wytyczne i przepisy związane:  

 PN-92/B-10735 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

 PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

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

4. Inne dokumenty 

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

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych  
tom. I Budownictwo Ogólne. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, 
tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 
wymagań technicznych COBRTI INSTAL. 


