
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST 02
„BUDOWA WODOCI GU”

1.   WST P
1.1.Przedmiot szczegó owej specyfikacji technicznej STWiOR
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru robót zwi zanych z budow  sieci wodoci gowej na odcinku Paw ów – erdziny z
odga zieniami  z w czeniem si  do istniej cej sieci wodoci gowej, oraz monta em w
pomieszczeniu piwnicznym budynku by ej szko y w erdzinach zestawu hydroforowego.

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt
1.1.

1.3. Zakres robót obj tych STWiOR
Ustalenia zawarte w przedmiotowej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych
z budow  sieci wodoci gowej.
Zakres rzeczowy obejmuje budow  wodoci gu o rednicy 160 z rur PE wraz z odga zieniami

1.4. Nazwy i kody robót
Zgodnie z Rozporz dzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16.12.2003 r., dla robót obj tych
niniejsz  specyfikacj  przyj to kody:

- 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne
- 45232150-8 - roboty w zakresie ruroci gów do przesy u wody

1. 5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Organizacja robót budowlanych
Inwestycja b dzie prowadzona cz ciowo w terenie miejskim (ZDiT) oraz w terenie prywatnym
(dz. 84 i 86). Organizacja robót uwzgl dnia  musi uwzgl dnia  interesy osób trzecich.

1.5.2. Warunki bezpiecze stwa pracy
Przed rozpocz ciem budowy, kierownik musi sporz dzi  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
uwzgl dniaj cy okoliczno ci zwi zane z przedmiotowym obiektem. W szczególno ci nale y
okre li  warunki prowadzenia robót zwi zanych z:

robotami w g bokich wykopach,
pracami przy zabezpieczeniu wykopów i transportem rur,
pracami zwi zanymi z dezynfekcj  przewodu wodoci gowego podchlorynem sodu
(zagro enie
zatrucia chemicznego),
robotami zwi zanymi pod czynnym uzbrojeniem (kable energetyczne),
pracami zwi zanymi ze zbli eniem do linii energetycznej



1.6. Okre lenia podstawowe
1.6.1. Przewód wodoci gowy - ruroci g wraz z urz dzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

1.6.2.Ci nienie robocze - warto  ci nienia niezb dna do okre lenia rodzaju
zastosowanych materia ów.

1.6.3. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj  polsk  norm  PN-87/B-1060
[1], PN-82/M-01600 [11] .
- wodoci g - zespó  wspó pracuj cych ze sob  obiektów i urz dze  in ynierskich, przeznaczony

do zaopatrywania ludno ci i przemys u w wod ,
- wodoci g grupowy - wodoci g zasilaj cy w wod  co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co

najmniej jedn  jednostk  osadnicz  i co najmniej jeden zak ad produkcyjny nie le cy w
granicach tej jednostki osadniczej,

- sie  wodoci gowa zewn trzna - uk ad przewodów wodoci gowych znajduj cy si  poza
budynkiem odbiorców, zaopatruj cy w wod  ludno  lub zak ady produkcyjne,

- przewód wodoci gowy magistralny; magistrala wodoci gowa - przewód wodoci gowy
doprowadzaj cy wod  od stacji wodoci gowej do przewodów rozdzielczych,

- przewód wodoci gowy rozdzielczy - przewód wodoci gowy doprowadzaj cy wod  od
przewodu magistralnego do przy czy domowych i innych punktów czerpalnych,

- przy cze domowe; po czenie domowe - przewód wodoci gowy z wodomierzem cz cy sie
wodoci gow  z wewn trzn  instalacj  obiektu zasilanego w wod ,

- przewód wodoci gowy tranzytowy i przesy owy - przewód wodoci gowy bez odga zie ,
przeznaczony wy cznie do transportu wody na du  odleg  i cz cy ród o wody ze
zbiornikiem pocz tkowym lub magistral  wodoci gow ,

1.7. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich jako  i prawid owe wykonanie oraz za
zgodno  z dokumentacj  projektow  i poleceniami nadzoru budowlanego na budowie.

2. MATERIA Y.
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Dla zaprojektowanych rozwi za  zawartych w dokumentacji projektu wykonawczego nale y
zastosowa  materia y:

spe niaj ce wymogi stawiane przez obowi zuj ce Polskie Normy w zakresie materia ów
obj tych ich zakresem,
dla materia ów nie obj tych normami polskimi nale y stosowa  materia y posiadaj ce atesty
lub aprobaty techniczne wydane upowa nienie jednostki zgodnie z Rozporz dzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dziennik Ustaw z dnia 19 grudnia 1994r.
oraz z dnia 21 listopada 1995r. (Dziennik Ustaw Nr 10) w sprawie aprobat i kryteriów
technicznych dotycz cych wyrobów budowlanych.

2.2. Materia y u yte do budowy wodoci gu.
Wymagania ogólne

Rury przeznaczone do przesy ania wody do celów gospodarczych i wody do picia powinny

spe nia
wymagania Pa stwowego Zak adu Higieny w zakresie oddzia ywania materia u rury na smak,
zapach,
barw  i utlenialno  wody oraz dopuszczaln  zawarto  wyestrowanych



z materia u substancji. Rury powinny spe nia  wymogi szczelno ci i wytrzyma ci na ci nienie
Pn=10
MPa

2.2.Rury wodoci gowe

Do budowy wodoci gu zostan  zastosowane rury PE100 o rednicy 160, 110, 90, 63  na ci nienie
Pn=10,0 MPa Po czenia rur PE HD za po rednictwem zgrzewania doczo owego, oraz przy
zastosowaniu z czek elektrooporowych. Rury winny spe nia  wymogi stawiane przez normy
PN92/C-89017, PN-90/H-74105, BN74/6366-04 oraz spe nia  warunki pkt.2.2.

2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by  zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 [19] i PN-88/B-06250 [4].

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada  warunkom normy PN-90/B-14501 [6].

2.5. Materia y u yte do podsypki.
Pod e pod projektowany ruroci g powinno spe nia  funkcj  podbudowy konstrukcyjnej pod
posadowienie rur. Na pod e pod rury nale y zastosowa  podsypk  piaskow . U yty materia  na
podsypk  powinien odpowiada  wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-067112, PN-B-11111,
PN-B-11112(4).

2.6.Materia y u yte do zasypki
Do zasypki wykopów w strefie do min. 30 cm ponad wierzch rury nale y u  piasku
rednioziarnistego nie posiadaj cego grud i kamieni. Pozosta  stref  wykopu nale y zasypa

piaskiem (w obr bie jezdni i chodnika) oraz urobkiem (w ziele cu). U yty materia  na zasypk
powinien odpowiada  wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [23], BN-66/6774-01 [20] i BN-84/6774-
02 [21].

2.6. Armatura odcinaj ca i uzbrojenie
Nale y stosowa  nast puj  armatur  i uzbrojenie:
- zasuwy eliwne ko nierzowe, bezd awicowe, równoprzelotowe z mi kkim zamkni ciem wg PN-

83/M-74024 [14; 17],
- hydranty podziemne z podwójnym odci ciem

2.7. Elementy monta owe
Do po cze  projektowanego wodoci gu przewiduje si  u ycie kszta tek elektrooporowych
oraz eliwnych ko nierzowych. Kszta tki eliwne wg PN-90/H-74105. Pozosta e materia y
zgodnie z wymogami pkt.2.

2.8.Bloki oporowe
Bloki oporowe na za amaniach trasy i pod armatur  nale y wykona  zgodnie z wymogami
normy BN 1/9192 05. Wodoci gi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

2.9.Sk adowanie materia ów
2.9.1.Rury wodoci gowe

Rury mo na sk adowa  na otwartej przestrzeni, uk adaj c je w pozycji le cej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona i zabezpieczona przed



gromadzeniem si  wód opadowych. W przypadku sk adowania poziomego pierwsz  warstw  rur
nale y

 na podk adach drewnianych.
Wykonawca jest zobowi zany uk ada  rury wed ug poszczególnych grup, wielko ci i gatunków w
sposób zapewniaj cy stateczno  oraz umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów lub
poszczególnych rur.
Kszta tki nale y sk adowa  w opakowaniach. Ko cówki rur powinny by  za lepione

2.9.2.Armatura eliwna
eliwne elementy uzbrojenia sieci wodoci gowej powinny by  sk adowane z dala od

substancji dzia aj cych koroduj co.
Elementy sieci wodoci gowej winny by  zabezpieczone przed zabrudzeniem od
wewn trz. Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona i odwodniona.

2.9.3.Kruszywo
Kruszywo budowlane nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u, w sposób
zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3.SPRZ T DO WYKONANIA SIECI WODOCI GOWEJ
Wykonawca przyst puj cy do wykonania obiektu winien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania
z nast puj cego sprz tu:

rodków transportu przystosowanych do charakteru wykonywanych robót,
urawi budowlanych samochodowych,

koparek podsi biernych,
spycharek ko owych lub g sienicowych,
sprz tu do zag szczania gruntu,
wci garek mechanicznych,
beczkowozów,
urz dze  do odwodnienia wykopów,
zgrzewarek, spawarek i innych niezb dnych narz dzi monta owych.

4. TRANSPORT
4.1.Transport rur
Rury eliwne, mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej
wzd rodka transportu. Wykonawca zabezpieczaj cy wyroby przewo one w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wp ywem si  bezw adno ci wyst puj cych w czasie
ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym uk adaniu rur górna warstwa nie mo e przewy sza cian
rodka transportu o wi cej ni  1/3 rednicy zewn trznej wyrobu. Pierwsz  warstw  rur nale y

uk ada  na podk adach drewnianych, za  poszczególne warstwy w miejscach stykania si
wyrobów nale y przek ada  materia em wy ció kowym (o grubo ci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.2.Transport elementów eliwnych
Skrzynki zasuw, hydranty i pozosta e elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami
transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem si  podczas transportu.

4.3.Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie rodki transportowe, które nie
spowoduj  segregacji sk adników, zmiany sk adu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obni enia temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach technologicznych.



4.4.Transport kruszyw
Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5.Transport cementu i jego przechowywanie

Transport i przechowywanie cementu powinno by  zgodne z BN-88/6731-08[16].

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót, okre lonych w pkt.1.1., zgodnie z warunkami
kontraktu, poleceniami nadzoru budowlanego na budowie.

5.2.Roboty powykonawcze
Przed przyst pieniem do robót wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków kraw dziowych.
W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rz dnymi sprawdzonymi przez s by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rz dne
przeka e kierownikowi budowy. Przed przyst pieniem do robót wykonawca zobowi zany jest do
przeprowadzenia uzgodnie  z gestorami sieci w zasi gu prowadzonych robót budowlano -
monta owych. Wykonawca dokona uzgodnie  i ustali czas niezb dnych wy cze  wodoci gu.
Powy sze czynno ci wykonawca przed y do akceptacji nadzorowi na budowie.

5.3.Roboty ziemne
Roboty zwi zane z wykonaniem wykopów pod uk adk  projektowanego uzbrojenia nale y
wykona  zgodnie z BN83/8836-02 oraz wytycznymi projektu wykonawczego. Roboty ziemne
projektuje si  wykona  r cznie i przy pomocy koparki. Teren przy wykopie nale y wyprofilowa  tak
aby zabezpieczy  wykopy za zgod  insp. nadzoru mo e sk adowa  grunt po jednej stronie wykopu
z zachowaniem pasów bezpiecze stwa (pó ek) w odleg ci po 1,0 m od skrajni wykopów. Grunt
pozosta y z nadmiaru jest w asno ci  wykonawcy i winien by  na bie co usuwany z placu
budowy. G boko  wykopu powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow  z tolerancj ! 3 cm.

5.4.Przygotowanie pod a
Zag szczenie pod a nale y wykona  zgodnie z wymogami wska ników zag szczenia w
nasypach, okre lony wed ug normy BN/77-8931-12 i powinien wynosi  Is=0,97.

5.5.Roboty monta owe
Przed przyst pieniem do robót budowlano - monta owych nale y wykona  pod e pod rur
zgodnie z punktem 5.5. Spadki pod a musz  by  zgodne z przekrojem pod nym
projektowanego ruroci gu. Prace monta owe nale y wykonywa  na odwodnionym, suchym
pod u. Rury eliwne kielichowe b czone na wcisk. Zasuwy i trójniki montowa  na pod u
betonowym z betonu B-20 o wymiarach 0,40x0,40x0,15m oddzielonego od armatury foli
polietylenow . Do budowy nale y u  rur nieuszkodzonych, posiadaj cych wiadectwo jako ci.
Skrzynki do Zasów zabetonowa  betonem B-30 o wymiarach 0,5x0,5x0,15 m. ruby i nakr tki do
monta u powinny by  wykonane ze stali nierdzewnej tego samego typu (A2/70). Zastosowa
podk adki spr ynuj ce do rub M20 zabezpieczaj ce ruby przed samoistnym rozkr ceniem.
Wszystkie eliwne elementy odkryte zewn trzne i wewn trzne musz  by  zabezpieczone
antykorozyjnie farb  proszkow  gr. min. 250 mikronów. Monta  hydrantów oraz kszta tek
eliwnych pokazano na rysunkach ze schematami monta owymi w ów.



5.6.Zasypka wykopów i zag szczenie
Zasypka ruroci gów

Do wykonania warstw wype niaj cych wykop nale y przyst pi  po dokonaniu i zatwierdzeniu
cz ciowego odbioru robót w zakresie zako czonego posadowienia ruroci gu. Wype nienie
wykopu nale y wykonywa  w dwóch etapach:
I etap: wype nienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka ruroci gu;
II etap: wype nienie wykopu nad stref  ochronn  rury, czyli tzw. zasypka ruroci gu;

III Obsypka ruroci gu - przy zasypce ruroci gu nale y stosowa  si  do poni szych
zalece :

1. Obsypk  wykonywa  r cznie z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub wiru).
2. Materia  obsypki nie mo e by  zmro ony ani te  zawiera  kamieni lub innego amanego
materia u. Obsypk  ruroci gu wykonywa  warstwami, równolegle po obu bokach rur, ka
warstw  zag szczaj c (warto  min 0,97) do wysoko ci min. 30 cm ponad wierzch rury. W
przypadku u ycia wibratorów 50 cm ponad wierzch rury. Grubo  zag szczonych warstw nie
powinna przekracza  10 cm (przy r cznym) i 20 cm przy ubijaniu wibracyjnym. Pierwsze warstwy
a do osi rury powinny by  zag szczone ostro nie, by unikn  uniesienia rury. Wszelkie ubijanie
warstw powinno by  wykonane w kierunku od cian wykopu do ruroci gu.

Zasypka wykopu - do wykonywania wype nienia wykopu nad stref  ochronn  ruroci gu mo na
przyst pi  po dokonaniu kontroli stopnia zag szczenia obsypki, tj. min 0,97. Mechaniczne
zag szczanie nad rur  mo na rozpocz  dopiero gdy nad jej wierzcho kiem zosta a wykonana
minimalna warstwa ochronna. Zasypk  wykopu nale y wykona  z materia u i w sposób
spe niaj cy wymogi stawiane przy rekonstrukcji terenu. Na terenach zielonych grunt rodzimy z
przykryciem warstw  humusu natomiast pod jezdni  i chodnikiem wykopy nale y wype ni
gruntem przepuszczalnym, zag szczonym zgodnie z wymogami stawianymi odtworzeniu
nawierzchni tj. do Is=0,97 w strefie rury i warto  Is=1.00 dla warstw powy ej strefy.

5.7.Próba szczelno ci przewodu wodoci gowego
Sprawdzenie po cze  nale y wykona  przed zasypaniem gruntem. Przed przyst pieniem do
próby nale y sprawdzi  jako  wykonanych po cze  oraz robót monta owych prób  ci nienia
nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-EN 805 pkt 11.3. Ci nienie próbne powinno wynosi  nie mniej
ni  1,0 MPa. Po spe nieniu warunków próby stawianych w normie mo na przyst pi  do zasypki wg
pkt.5.6.

5.8.P ukanie i dezynfekcja
ukanie nale y wykona  dwukrotnie tj. po próbie szczelno ci i po dezynfekcji. Pr dko

przep ywu wody podczas p ukania powinna by  nie mniejsza ni  1,0 m/s. Dezynfekcj  nale y
przeprowadzi  podchlorynem sodu z zawarto ci  20-30mg/l czystego chloru. Roztwór
dezynfekuj cy powinien pozosta  w przewodzie co najmniej 24 godziny. Po dezynfekcji i p ukaniu
nale y powiadomi  TSSE w celu stwierdzenia prawid owo ci wykonania dezynfekcji. Przed
przekazaniem ruroci gu do eksploatacji wykonawca przed y za wiadczenie, e pobrana próbka
wody odpowiada warunkom okre lonym w Rozporz dzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spo ecznej z
dnia 4 wrze nia 2000 r.

6.KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i
z cz stotliwo ci  zaakceptowan  prze nadzór. W szczególno ci kontrola powinna obejmowa :

sprawdzanie rz dnych za onych z dok adno ci  do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykopanej warstwy pod a,



badanie odchylenia osi ruroci gu,
sprawdzanie zgodno ci z dokumentacj  projektow  za enia przewodów i armatury,
badanie odchylenia spadku pod nego ruroci gu,
sprawdzanie prawid owo ci po enia ruroci gu,
sprawdzanie prawid owo ci uszczelnienia przewodów,(PN97/10725)
badanie wska ników zag szczenia poszczególnych warstw zasypu, wg PN88/B04481
sprawdzanie zabezpieczenia przed korozj

6.2.Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi  wi cej ni  5 cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,10 m,
odchylenie grubo ci warstwy nie powinno przekracza  3 cm,
odchylenie szeroko ci warstwy pod a nie powinno przekracza  5 cm,
odchylenie ruroci gu w planie, odchylenie odleg ci osi u onego ruroci gu od osi ustalonej
na
awach celowniczych nie powinna przekracza  5 mm,
wska nik zag szczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na d ugo ci 100 m
powinien by  zgodny z wymogami,

7.OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa - umowa
rycza towa

8.ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , je eli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg ptk.6 da y wyniki pozytywne. Przy odbiorze wszelkiego
rodzaju robót bior  udzia  przedstawiciele u ytkownika sieci wodno - kanalizacyjnej.

8.1.Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiory cz ciowe robót powinny by  przeprowadzone w zakresie podanym w ptk.6.2.
niniejszej specyfikacji technicznej.

9.Podstawa p atno ci
9.1 Cena jednostki obmiarowej -   umowa
ycza towa

10. DOKUMENTY

ODNIESIENIA

Dokumentami odniesienia

:

• Projekt budowlany wodoci gu
• Aprobaty techniczne u ytych materia ów
• Normy i akty prawne :

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2000r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym



odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.

1157, Nr 120/00 poz. 1268,  Nr 5/01   poz. 42,  Nr 100/01   poz.1085,  Nr 110/01 poz. 1190,
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr
80/03 poz. 718)

3. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w sprawie
okre lenia  warunków  technicznych jakim   powinny   odpowiada    drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430)

4. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02
poz. 811)

5. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

6. Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 200lr. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

7. [13] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

8. [14] Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

9. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji zgodno ci oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

10. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okre lenia wykazu wyrobów budowlanych nie maj cych istotnego wp ywu na
spe nianie wymaga  podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

11. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pa dziernika
1993 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437) :
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Sie  wodoci gowa zewn trzna. Obiekty i elementy
wyposa enia. Terminologia.
Zaopatrzenie w wod . Wymagania dotycz ce
systemów zewn trznych i ich cz ci sk adowych.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Beton zwyk y.

Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Zaprawy budowlane zwyk e.
Rury stalowe bez szwu przewodowe
Wodoci gi. Przewody ci nieniowe z tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania
Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodoci gowych
Po czenia ko nierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogólne.
Armatura przemys owa. Terminologia.
Armatura przemys owa. Ogólne wymagania i badania.
Armatura przemys owa. Zasuwy klinowe kielichowe
eliwne na ci nienie nominalne 1 MPa.

Armatura przemys owa. Zasuwy klinowe ko nierzowe
eliwne. Wymagania i badania.

Armatura przemys owa. Zasuwy klinowe ko nierzowe
eliwne na ci nienie nominalne 0,63 MPa.

Armatura przemys owa. Zasuwy klinowe ko nierzowe
eliwne na ci nienie nominalne 1 MPa.

Sie  wodoci gowa zewn trzna - Obiekty i elementy
wyposa enia - Terminologia
Cement. Transport i przechowywanie.
Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i
kolejowych. wir i pospó ka.
Wodoci gi. Sie  zewn trzna. Urz dzenia do
rozprowadzania wody. Nazwy i okre lenia.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Kruszywa mineralne do betonu

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzia , nazwy symbole i okre lenia.
BN70/9192 04 Bloki oporowe prefabrykowane - Warunki techniczne

wykonania i wbudowania.
BN70/9192 05 Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
PN-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów

wodoci gowych i kanalizacyjnych


