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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa zadania. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru  „WODOCIĄGU W UL.REYMONTA,  JEZIORAŃSKIEGO  I W UL.PASKA W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ”. 

 
Inwestorem  zamierzonej inwestycji jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka ,  

96-200 Rawa Mazowiecka , Pl. Piłsudskiego 5. 
 
UŜytkownikiem  projektowanego wodociągu będzie Zakład Gospodarki Komunalnej  w Rawie Mazowieckiej , 

ul.Słowackiego 70. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji budowy  wodociągu w ul. W UL.REYMONTA,  JEZIORAŃSKIEGO  I W UL.PASKA  
W RAWIE MAZOWIECKIEJ” -  jak w pkt. 1.1  

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.  
 

 Niniejsza  specyfikacja techniczna dotyczy wykonania niŜej wymienionych robót: 
      - robót przygotowawczych  
      - robót tymczasowego odwodnienia wykopów  
     -  odtworzenia nawierzchni po robotach 
      - oddania wykonanego odcinka do eksploatacji 
  
 

1.4.Charakterystyka terenu budowy.  
 

 
Trasa projektowanego wodociągu przebiega na całym odcinku w pasie poboczy i chodników w/w ulic . 

WzdłuŜ ulicy występuje głównie budownictwo jednorodzinne . 
 
Trasy projektowanych wodociągów przebiegają w bezpośrednim sąsiedztwie , bądź w pasach istniejących 

rowów odwadniających.  
W trakcie robót ziemnych naleŜy spodziewać się wody gruntowej występującej ok. 0,50m do 1,00 m 

powyŜej dna wykopów . 
 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych , warunki bezpieczeństwa pracy.  
 
Organizację robót  budowlanych  naleŜy ściśle dostosować do specyfiki i technologii projektowanych robót . 
Przed rozpoczęciem prac ziemnych naleŜy przygotować plac budowy poprzez : 

• zorganizowanie zaplecza technicznego 
• wytrasowanie w terenie osi rurociągu  i granic placów budowy 
• zdjęcie nawierzchni ,  
• ustawienie barier ostrzegawczych wygradzających plac budowy , ustawienie znaków zgodnie z 

projektowaną czasową organizacją ruchu 
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Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Ogrodzenie terenu budowy 

Wykonawca winien przewidzieć  ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposób uniemoŜliwi ć wejście na ten teren 
osobom nieupowaŜnionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu za pomocą tablic ostrzegawczych , taśm itp. 
albo zapewnienie stałego nadzoru. 

Ogrodzenie terenu budowy nie moŜe stwarzać zagroŜenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić co najmniej 
1,5 m. 

Drogi komunikacyjne 

NaleŜy zapewnić na terenie budowy wykonanie  oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi 
przepisami, dróg komunikacyjnych i transportowych, dróg dla pieszych i dojazdów poŜarowych oraz utrzymania ich 
w stanie nie stwarzającym zagroŜeń dla uŜytkowników. Drogi i przejścia oraz dojazdy poŜarowe nie mogą 
prowadzić przez miejsca, w których występują zagroŜenia dla ich uŜytkowników.  

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niŜ: 

1) dla wózków szynowych - 4%; 

2) dla wózków bezszynowych - 5%; 

3) dla taczek - 10%. 

W przypadku dróg komunikacyjnych dla wózków i taczek, usytuowanych nad poziomem terenu powyŜej 1 m, 
naleŜy przewidzieć zabezpieczenie balustradą, składającą się z deski krawęŜnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawęŜnikową a poręczą wypełnia 
się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.  

W przypadku rusztowań systemowych (konstrukcji budowlanej, tymczasowej, w której wymiary siatki 
konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, słuŜącej do utrzymywania 
osób, materiałów i sprzętu) dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. 

Przed skrzyŜowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odległości nie mniejszej niŜ 15 m, 
naleŜy przewidzieć ustawienie oznakowanych bramek, oświetlonych w warunkach ograniczonej widoczności, 
wyznaczających dopuszczalne gabaryty przejeŜdŜających pojazdów.  

Ciągi piesze 

Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a 
dwukierunkowego - 1,2 m. Przejścia powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu.  

Przejścia o pochyleniu większym niŜ 15% zaopatruje się w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie 
mniejszych niŜ 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niŜ 0,75 m, co najmniej z jednostronnym 
zabezpieczeniem balustradą, składającą się z deski krawęŜnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawęŜnikową a poręczą wypełnia się w 
sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.  

Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia cięŜarów, nie powinny mieć spadków większych niŜ 
10%.  

W przypadku wyjść z magazynów oraz przejść pomiędzy budynkami naleŜy przewidzieć wychodzące na drogi 
zabezpieczenie poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób, w szczególności 
labiryntami. 

Miejsca postojowe na terenie budowy 

Dla pojazdów uŜywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych naleŜy wyznaczyć miejsca postojowe na 
terenie budowy. 

Strefy niebezpieczne 
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Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagroŜenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się balustradami, 
składającymi się z deski krawęŜnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m 
i oznakowuje w sposób uniemoŜliwiający dostęp osobom postronnym.  

Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawęŜnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników 
przed upadkiem z wysokości, oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, 
nie moŜe wynosić mniej niŜ 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niŜ 6 m.  

W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna moŜe być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych 
rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. 

W przypadku przejść, przejazdów i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej naleŜy przewidzieć zabezpieczenie 
daszkami ochronnymi.  

W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 0,5 m więcej z 
kaŜdej strony niŜ szerokość przejścia lub przejazdu. 

Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, naleŜy stosować środki ochrony 
zbiorowej, w szczególności w siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa oraz balustrady składające się z deski 
krawęŜnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m, umieszczonymi w 
odległości nie mniejszej niŜ 1 m od krawędzi dołu. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawęŜnikową a poręczą 
wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości, oświetla się i oznakowuje 
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich 
jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma moŜliwości stosowania środków ochrony zbiorowej. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych 

Na terenie budowy naleŜy przewidzieć utwardzone i odwodnione miejsca do składowania materiałów i wyrobów. 

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych naleŜy informację o tym 
zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy 
przechowuje się, uŜytkuje zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszcza w opakowaniach producenta. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych naleŜy wykonać w sposób wykluczający moŜliwość 
wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Materiały naleŜy składować w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały drobnicowe układa się w stosy o 
wysokości nie większej niŜ 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 

Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyŜowo do wysokości nie przekraczającej 10 warstw. 
Odległość stosów nie powinna być mniejsza niŜ: 

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

2) 5 m - od stałego stanowiska pracy. 

Zabrania się opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego. Wchodzenie i 
schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy 
uŜyciu drabiny lub schodni.   

Zabrania się podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad 
ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany 
opuścić kabinę. 

Lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, których 
rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i 
rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana. W szczególności na terenie budowy urządza się 
wydzielone pomieszczenia szatni na odzieŜ roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. 
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Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późna. zm.). Jadalnie urządzane na budowie powinny spełniać 
wymagania dla jadalni typu II, określone w § 30 załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia. 

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niŜszą wysokość 
tych pomieszczeń niŜ określona w § 1 ust. 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W pomieszczeniach 
higieniczno-sanitarnych mogą być stosowane ławki jako miejsca siedzące, jeŜeli są one trwale przytwierdzone do 
podłoŜa. 

Na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niŜ 20 pracujących szatnię i jadalnię naleŜy 
urządzić w odrębnych pomieszczeniach.  

Szafki na odzieŜ osób wykonujących roboty na terenie takiej budowy powinny być dwudzielne, zapewniające 
moŜliwość przechowywania oddzielnie odzieŜy roboczej i własnej. 

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych 
inwestora, jeŜeli przewiduje to zawarta umowa. 

Palenie tytoniu moŜe być przewidziane wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu 
przystosowany pomieszczeniu (palarni). 

Szczegółowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania poszczególnych 
rodzajów robót budowlanych określają przepisy rozdziałów 5-19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401), które weszło  w Ŝycie w dniu 20 września 2003 r. 

Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wymagania w zakresie: 

• przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę,  

• dróg poŜarowych  

określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139). 

Sposoby i warunki ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów określa 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138). 

Nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia na 
stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 

1.4.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Roboty budowlano montaŜowe naleŜy prowadzić z poszanowaniem interesów osób trzecich. 

Granice placu budowy winny być trwale oznaczone w terenie , zaś wykonywane prace nie powinny wykraczać poza 
ten teren. 

Prowadzone roboty nie powinny ograniczać ani utrudniać dojazdu do sąsiednich posesji. 

1.4.6 Ochrona środowiska. 

Projektowana inwestycja zgodnie z obowiązującymi przepisami nie naleŜy do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko . 

Prace budowlano-montaŜowe naleŜy prowadzić w aspekcie poszanowania ochrony środowiska. 
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W szczególności naleŜy stosować się do wytycznych zawartych w następujących częściach projektu: 

• Projekt budowlany – część technologiczna 

1.4.6 Informacje dotyczące zaplecza dla potrzeb wykonawcy. 

 
Teren zaplecza ustali z wykonawcą Inwestor na etapie przekazywania placu budowy. 

 

1.4.6 Informacje dotyczące warunków organizacji ruchu , ogrodzenia i zabezpieczenia chodników i 
jezdni. 

Budowa prowadzona będzie prawie  w całości w pasie  drogowym w/w ulic  – głównie w pasie poboczy – rowów . 

Wykonawca winien prowadzić roboty zgodnie z projektem organizacji ruchu i projektem technologicznym . 

1.4.6 Nazwy i kody robót budowlanych. 

Projektowane roboty naleŜą zgodnie z przyjętą nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień do następujących 
grup robót: 

• 451 – przygotowanie terenu pod budowę 
• 452 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 
• 453 – roboty w zakresie instalacji budowlanych 

1.4.7. Określenia podstawowe 

1.4.7.1.  Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom. 

1.4.7.2.  Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń 
zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową (korpus drogowy) 
ewentualnych przecieków wody.  

1.4.7.3.  Studzienka - komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do 
zainstalowania armatury lub na końcach rury ochronnej. 

1.4.7.4.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą    PN-87/B-1060 [1], PN-82/M-
01600 [26] . 
− wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inŜynierskich, przeznaczony do zaopatrywania 

ludności i przemysłu w wodę, 
− wodociąg grupowy - wodociąg zasilający w wodę co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedną 

jednostkę osadniczą i co najmniej jeden zakład produkcyjny nie leŜący w granicach tej jednostki osadniczej, 
− sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem odbiorców, 

zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,  
− przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy doprowadzający wodę 

od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 
− przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu magistralnego 

do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych, 
− przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć wodociągową z 

wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę, 
− przewód wodociągowy tranzytowy i przesyłowy - przewód wodociągowy bez odgałęzień, przeznaczony 

wyłącznie do transportu wody na duŜą odległość i łączący źródło wody ze zbiornikiem początkowym lub 
magistralą wodociągową, 

− przewód wodociągowy tymczasowy – przewód wodociągowy doprowadzający wodę do przyłącza domowego 
lub innego punktu czerpalnego na czas trwania robót remontowych. 

2.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE  WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB ĘDNE 
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM , TRANSPOR TEM , WARUNKAMI 
DOSTAW , SKŁADOWANIEM I KONTROL Ą JAKOŚCI. 

2.1. Ogólne wymagania 

 Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
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 Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie InŜyniera. 

2.2. Rury przewodowe 

 Sieć  wodociągowa zaprojektowana została z następujących materiałów: 
− - rury ciśnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 [46] i BN-74/6366-03  
− rury z Ŝeliwa szarego ciśnieniowe kielichowe łączone dławicowo wg PN-90/H-74105 [20] oraz PN-90/H-74107, 
− rury stalowe wg PN-80/H-74219[22 ] oraz PN-79/H-74244 [23], 

2.3. Beton 

 Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 
[39] i PN-88/B-06250 [8]. 

2.4. Zaprawa cementowa 

 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501 [13]. 
Parametry techniczne wykładziny cementowej określone zostały w projekcie wykonawczym (PW). 

2.5. Kruszywo na zasypkę 

 UŜyty materiał na zasypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774-
01 [41] i BN-84/6774-02 [42]. 

2.6. Armatura odcinająca i uzbrojenie 

NaleŜy stosować: 
− zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe, bezdławicowe, równoprzelotowe z miękkim zamknięciem  wg  

PN-83/M-74024 [28], 
− hydranty  p-poŜ. DN80 z podwójnym zamknięciem 

 

2.8. Składowanie materiałów 

2.8.1.Rury przewodowe  

 Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym podłoŜu, w sposób gwarantujący 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. 
 Ponadto: 
a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) naleŜy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłoŜem na 

całej swej długości. MoŜna je składować na gęsto ułoŜonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna 
przekraczać: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Składowane rury nie powinny być naraŜone na 
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna 
przekraczać 30oC, 

b) rury stalowe moŜna przechowywać w wiązkach lub luzem. Rury o średnicach poniŜej     30 mm tylko w 
wiązkach, 

c) rury Ŝeliwne i Ŝelbetowe powinny być ułoŜone w stosach na przemian kielichami lub kołnierzami. Warstwy rur 
naleŜy przedzielić listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny być grubsze od wystających części. 

2.8.2.Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, odpowietrzniki) 

 Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 [27] powinna być przechowywana w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
 

2.8.3.Cegła kanalizacyjna 

 Cegła kanalizacyjna moŜe być przechowywana na składowiskach otwartych. 
 Wykonawca jest zobowiązany do składowania cegieł na składowiskach wyrównanych i utwardzonych, z 
odpowiednimi spadkami umoŜliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Składowiska powinny być oczyszczone 
z gruzu, błota lub innych zanieczyszczeń. 
 Cegły w miejscu składowania powinny być ułoŜone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość 
przeliczenia, racjonalne wykorzystanie miejsca i zgodny z wymaganiami bhp. 
 Cegły powinny być ułoŜone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki 
ładunkowe mogą być ułoŜone jedne nad drugimi maksymalnie w             3 warstwach o łącznej wysokości nie 
przekraczającej 3,0 m. 
 Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 

2.8.4. Kruszywo 
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 Składowisko kruszywa zlokalizowane jest na uzgodnionych i pokazanych w PW placach budowy. 
 PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
 
2.8.5. 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 moŜe być dłuŜszy niŜ 3 miesiące. 
 

3  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE  WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB ĘDNE 
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM , TRANSPOR TEM , WARUNKAMI 
DOSTAW , SKŁADOWANIEM I KONTROL Ą JAKOŚCI. 

 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wyko ńczeniowych 
 W zaleŜności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 
wykończeniowych: 
− piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
− piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
− Ŝuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
− koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 
− spycharkę kołową lub gąsiennicową do 100 KM, 
− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny, 
− specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 
−  

3.2. Sprzęt do robót monta Ŝowych 
 W zaleŜności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montaŜowy: 
− samochód dostawczy do 0,9 t, 
− samochód skrzyniowy do 5 t, 
− samochód skrzyniowy od 5 do 10 t, 
− samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 
− samochód beczkowóz 4 t, 
− beczkowóz ciągniony 4000 dm3, 
− przyczepę dłuŜycową do 10 t, 
− Ŝurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t, 
− Ŝurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t, 
− wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
− wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t, 
− wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t, 
− spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 
− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
− kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3, 
− pojemnik do betonu do 0,75 dm3, 
− giętarkę do prętów mechaniczna, 
− noŜyce do prętów mechaniczne elektryczne. 
 Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPRTU. 

4.1. Transport rur przewodowych i tymczasowych 

 Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomym. 
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 Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
przez podklinowanie lub inny sposób. 
 Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. 
 W przypadku przewoŜenia rur transportem kolejowym, naleŜy przestrzegać przepisy o ładowaniu i 
wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do granic 
wykorzystania wagonu. 
 Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niŜszej. 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o 
więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych naleŜy układać na 
podkładach drewnianych, podobnie 
 Załadunek i wyładunek wyrobów przewoŜonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy uŜyciu 
przyrządów pomocniczych. 

4.2. Transport armatury przemysłowej 

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

Armatura drobna (≤ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

4.3. Transport cegły kanalizacyjnej 

 Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu samochodowego w jednej 
warstwie. 
 Cegły transportowane luzem naleŜy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w 
jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 
 Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
 Cegły luzem mogą być przewoŜone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania 
opinek. 
 Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien odbywać się mechanicznie, za pomocą 
urządzeń wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy.  
 

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw 

 Mieszanka betonowa o parametrach przewidzianych w PW wykonywana jest na placu budowy w 
pompobetoniarkach. 

4.5. Transport kruszywa 

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

4.6. Transport  cementu 

 Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport 
cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed wilgocią. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

5.1. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 

przylegający do wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

5.2. Roboty ziemne 

 Wykopy  naleŜy wykonać jako otwarte wąskoprzestrzenne, wykonywane  ręcznie.  
 Wydobyty grunt z wykopu powinien być składowany na placu budowy. 
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 Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów naleŜy zdjąć warstwę istniejącego humusu (ok.10 cm) z ich 
powierzchni lub miejsca zdjęcia płyty pokrywowej komory przeznaczonej do otwarcia podczas remontu. Humus 
równieŜ naleŜy złoŜyć na pryzmie na placu budowy. 

5.3. Roboty montaŜowe 

 Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić moŜliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej 
jednak niŜ 0,1%. 
 Głębokość ułoŜenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoŜe 
i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do 
powierzchni projektowanego terenu było większe niŜ głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 [6] o 
0,4 m dla rur o średnicy poniŜej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o średnicy 1000 mm oraz powyŜej. 
 I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 
− w strefie o hz = 0,8 m, hn = 1,2 m i 1,0 m 
− w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m i 1,2 m  
− w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,6 m i 1,4 m 
− w strefie o hz = 1,4 m, hn = 1,8 m i 1,6 m. 
 Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje 
się powyŜej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 
 Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna 
być zgodna z dokumentacją. 

5.4. Wytyczne wykonania przewodów 

 Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułoŜony na podłoŜu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuŜ 
całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłoŜu wzmocnionym przewód 
powinien być ułoŜony zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 
mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
 Połączenie rur naleŜy wykonywać w sposób następujący: 
− rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uŜyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie, 
− rury stalowe złączami spawanymi, 
− rury Ŝeliwne poprzez kielichy lub nasuwki – połączenia na uszczelkę gumową. 

 
 Połączenia rur Ŝeliwnych kołnierzowych naleŜy wykonywać złączami uszczelnionymi pierścieniami 
gumowymi. 
 Do wykonywania zmian kierunków przewodu naleŜy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy 
kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia 

przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 
b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu rur (złączu 

kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia. 
 Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC. 
 Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno 
być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia naleŜy umieszczać: przy końcówkach, 
odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takŜe na zmianach kierunku: 
− dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, 
− dla przewodów Ŝeliwnych i stalowych (nie łączonych przez spawanie na styk) o średnicy powyŜej 200 mm i 

kącie odchylenia większym niŜ 10o. 
− w innych miejscach wskazanych przez uŜytkownika wodociągów. 
  

5.5. Izolacje 

 Rury stalowe oraz Ŝeliwne, elementy Ŝeliwne, złącza na połączenie uszczelką gumową, na połączenie 
łącznikami, śrubowe powinny być zabezpieczone zgodnie z dokumentacją. 
 Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu przewodu na całym 
obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć. 
 Połączenia rur Ŝeliwnych po przeprowadzeniu badania szczelności odcinka przewodu powinny być 
dokładnie oczyszczone, a następnie zaizolowane. Izolacja złączy powinna zachodzić co najmniej 10 cm poza 
połączenie z izolacją rur. Do izolacji rur naleŜy stosować: lepiki asfaltowe odpowiadające normie PN-57/B-24625 
[15], asfalty przemysłowe izolacyjne PS odpowiadające normie PN-76/C-96178 [17], welon z włókna szklanego wg 
BN-87/6755-06 [40]. 
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 Bitumiczne powłoki na rurach naleŜy wykonywać w oparciu o normy PN-70/M-97051 [25] oraz BN-
76/0648-76 [33]. 
 

5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 UŜyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i obiektów 
na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 
 Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna wynosić: 
− dla przewodów z rur Ŝeliwnych - 0,5 m, 
− dla przewodów z innych rur       - 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 [5]. 
 Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu 
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7]. 
 Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia 
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niŜ 0,97(poza pasem jezdni). 
 W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, naleŜy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną 
podbudową drogi. 
 
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą , BADANIAMI ORAZ 
 ODBIOREM ROBÓT BUDOWLANYCH. 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
− określenie stanu terenu, 
− ustalenie składu betonu i zapraw, 
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− ustalenie metod wykonywania wykopów, 
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez InŜyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-
91/B-10728 [13]. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 

przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi 
warunkami, 

− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
− badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
− badanie wykonania  przewodów i armatury,  
− badanie szczelności całego przewodu, 
− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych 

jego warstw. 

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
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− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 
niŜ ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 
− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego na ławach 

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 
dla pozostałych przewodów 5 cm, 

− róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego punkcie: dla przewodów z 
tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów    ± 2cm, 

− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Ŝadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów z 
tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów     ± 2cm i  nie mogą spowodować na odcinku 
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić 
mniej niŜ: 
w=0,98 w strefie obsypki / na głębokości poniŜej 1,20 mppt/  
w=1,00 / w strefie zasypki do głębokości 1,20m/.  

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU  ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przewodu i uwzględnia niŜej wymienione elementy 
składowe, obmierzone według innych jednostek: 
− wykopy i zasypki - m3 (metr sześcienny),  
− zbrojenie - kg (kilogram), 
− beton - m3 (metr sześcienny), 
− izolacja - m2 (metr kwadratowy izolowanej powierzchni). 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora  jeŜeli 
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 remontem przewodu magistrali wodociągowej, a mianowicie: 
− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
− roboty montaŜowe (remontowe), 
− wykonanie izolacji, 
− próby szczelności przewodu,  
− zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
  

8.3. Odbiór końcowy 

 Odbiorowi końcowemu wg PN-B-10725 z 1997 r. [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 
− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 

protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
− badanie szczelności przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym przewodzie, otwartych zasuwach 

- zgodnie z punktem 8. normy PN-B-10725 [11]), 
− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań 

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
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 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 
 Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
 JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy ocenić jego 
wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu  obejmuje: 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
− montaŜem armatury i innego wyposaŜenia, 
− przeprowadzenie próby szczelności, 
− zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
− pomiary i badania. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 
wyposaŜenia. Terminologia. 

2. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Klasyfikacja i określenie 
środowisk. 

3. PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawowe zasady 
projektowania. 

4. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Ochrona materiałowo-
strukturalna. Wymagania. 

5. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
6. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
8. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

10. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

11. PN-85/B-10726 Wodociągi. Przewody z rur stalowych i Ŝeliwnych na 
terenach górniczych. Wymagania i badania. 

12. PN-76/B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna. 
13. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
14. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
15. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
16. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
17. PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
18. PN-81/H-74100 Rury Ŝeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania. 
19. PN-84/H-74101 Rury Ŝeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych. 
20. PN-84/H-74102 Rury Ŝeliwne ciśnieniowe do połączeń elastycznych 

śrubowych. 
21. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
22. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
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zastosowania. 
23. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
24. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
25. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, 

staliwa i Ŝeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
26. PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 
27. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
28. PN-84/M-74003 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe 

Ŝeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
29. PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe 

Ŝeliwne. Wymagania i badania. 
30. PN-83/M-74024/02 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe 

Ŝeliwne na ciśnienie nominalne 0,63 MPa. 
31. PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe 

Ŝeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
32. PN-89/M-74301 Armatura przemysłowa. Kompensatory jednodławicowe 

kołnierzowe Ŝeliwne na ciśnienie nominalne 1 i 1,6 MPa. 
33. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w 

ziemi. 
34. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena 

wykonania. 
35. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
36. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 
37. BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania. 
38. BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
39. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 
40. BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych. 
41. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i 

kolejowych. świr i pospółka. 
42. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni drogowych. 
43. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
 

10.2. Inne dokumenty 

1. 44.Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych. 
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r. 

2. 45.Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia  przed korozją 
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa   1984 r. 

 
Opracował: 

 
 
 


