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S T S 
PRZYŁĄCZA I INSTALACJE SANITARNE 

 
CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
CPV 45 231 300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
CPV 45 332 200-5 Hydraulika 
CPV 45 332 400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
 
 
1. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Przyłącze wody 
Przyłącze wodociągowe: 

• montaŜ zestawu wodomierzowego wraz z zaworami przelotowymi, kulowymi (grzybkowymi)                                                       
i antyskaŜeniowym, 

• wykonanie przyłącza wodociągowego poprzez nawiercenia wodociągu pod ciśnieniem 
poprzez nawiertkę wodociągową NWE PN16 (110 / 1/1//2’’) do rur PE, PVC wyposaŜoną            
w zasuwę Ø50 z miękkim ogumowaniem, lub alternatywnie poprzez nawiertkę Hawliger – 
HAKU do rur PE i PVC  wyposaŜoną w zasuwę Ø50 nr 2520 z miękkim ogumowaniem 
Zasuwę naleŜy zabudować na bloku oporowym o wymiarach 30 x 30 x 30 [cm], 

• montaŜ obudowy stałej i skrzynki ulicznej, 

• wykonanie przewiertu pod drogą powiatową oraz zabudowa rury ochronnej. 

• przeprowadzenie prób szczelności i dezynfekcji.  

 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
Ścieki z budynku odprowadzane będą za pomocą projektowanego przykanalika PVC - U Ø160 [mm] – 
klasa S - SDR 34, SN8 do szczelnego zbiornika bez odpływowego zlokalizowanego na działce                   
nr  2146 będącej własnością Państwa Ireny i Ryszarda Welon na podstawie umowy uŜyczenia 
(załącznik nr 1). 

• montaŜ rurociągu z rur PVC - U Ø160 [mm] – klasa S - SDR 34, SN8, 
• przeprowadzenie prób szczelności.   

 
Wewnętrzna kanalizacja sanitarna 
Wewnętrzna kanalizacja sanitarna zaprojektowana z rur PVC prowadzonych po gotowym wykopie pod 
posadzką i na ścianach. 
Pion kanalizacyjny zlokalizowany w pomieszczeniu  nr 1/2 wyprowadzić ponad dach i zakończyć 
typową wywiewką PVC. 
Pozostałe odgałęzienia wyposaŜyć w zawory napowietrzające. 
Urządzenia sanitarne produkcji krajowej. 
 
Wewnętrzna instalacja wodociągowa 
Wewnętrzna instalacja wodociągowa zaprojektowana z rur PP. 
 
2. WYMAGANIA MATERIAŁOWE 
 
Ogólne wymagania 
Wszystkie materiały uŜyte i wbudowane powinny być zgodne z polskim prawem. 
 
Wymagania branŜowe 
Szczegółowe wymagania odnośnie rodzaju zastosowanych materiałów przez WYKONAWCĘ zawarto 
w materiałach odpowiednich dla danej branŜy. 
Zgodnie z polskim prawem materiały powinny posiadać wymagane atesty, certyfikaty, dopuszczenia 
do stosowania. 
 



 
3. WYMAGANIA WYKONAWCZE 
 
Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Wykonawca zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, ogólnej specyfikacji technicznej, szczegółowej specyfikacji technicznej i 
wskazań Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 
 
Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
 
Kontrola jakości robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczanych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 
projektową, ogólną specyfikacją techniczną oraz szczegółową specyfikacją techniczną. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi              
w specyfikacji, moŜe być przez Inspektora Nadzoru dopuszczony do uŜycia bez badań. 
Po wykonaniu badań, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
Kontrola jakości robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 
- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie metod odwodnieniowych. 
Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 
-     sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu 
      Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
-     badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
-     badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
-     badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 
       zgodności z określonym w dokumentacji, 
-     badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych,  
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 
 
Kontrola jakości robót montaŜowych dla przyłączy wodno – kanalizacyjnych 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i uŜytych Materiałów 
z Dokumentacją Projektową, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inspektora Nadzoru.  
W ramach kontroli jakości naleŜy : 
- poddać rurociągi próbie na szczelność, 
- sprawdzić usytuowanie kształtek, armatury, urządzeń, 
- sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową, 
- sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów, 
- sprawdzić szczelność zamykania zasuw, zaworów, przyrządów pomiarowych, 
 
Kontrola jakości robót dla wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i uŜytych Materiałów 
z Dokumentacją Projektową, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 
W ramach kontroli jakości naleŜy: 
- poddać rurociągi próbie szczelności, 
- sprawdzić uŜycie właściwych materiałów, 



- sprawdzić przebieg tras i sposób prowadzenia rurociągów, 
- sprawdzić wielkość spadków rurociągów,  
- sprawdzić usytuowanie kształtek, 
- sprawdzić lokalizacje przyborów sanitarnych i wyposaŜenia 
- sprawdzić zgodność z Dokumentacja Projektową 
 
 
Przepisy związane do obligatoryjnego stosowania. 
 
Przyłącza wodno-kanalizacyjne 
 
PN-71/B-02861 Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne. 
Sieć wodociągowa zewnętrzna przeciwpoŜarowa ze źródłem zasilania oraz rozmieszczenie hydrantów 
zewnętrznych. wymagania 
PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpoŜarowa. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne. Sieć 
wodociągowa przeciwpoŜarowa. 
PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. PrzeciwpoŜarowe zbiorniki wodne. 
Wymagania ogólne. 
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. Terminologia. 
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. 
Klasyfikacja i określenie środowisk. 
PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. 
Podstawowe zasady projektowania. 
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. 
Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne                     
i projektowanie. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-85/B-10726 Wodociągi. Przewody z rur stalowych i Ŝeliwnych na terenach górniczych. Wymagania 
i badania. 
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
PN-76/C-89202 Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-74/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania. 
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 
PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
PN-84/M-74003 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe Ŝeliwne na ciśnienie nominalne          
1 MPa. 
PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe Ŝeliwne. Wymagania                       
i badania. 
PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe Ŝeliwne na ciśnienie 
nominalne 1 MPa. 
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
PN-89/M-74301 Armatura przemysłowa. Kompensatory jednodławicowe kołnierzowe Ŝeliwne na 
ciśnienie nominalne 1 i 1,6 MPa. 
BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi. 



BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 
BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 
BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania. 
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. świr i pospółka. 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-86/9192-03 Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur stalowych i Ŝeliwnych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i 
wbudowania. 
BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.  
 
Wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna 
 
EN 806-1:2000 Wymagania dla instalacji wodociągowych. Wymagania ogólne. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-84/B-01701 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach. 
PN-93/M-75100.02 Akustyka. Badania laboratoryjne hałasu emitowanego przez urządzenia                                      
i wyposaŜenie stosowane w instalacjach wodociągowych. Warunki montaŜu i pracy zaworów 
wypływowych. 
PN-93/M-75100.03 Akustyka. Warunki montaŜu i pracy zaworów przepływowych i urządzeń. 
PN-93/M-75100.04 Akustyka. Warunki montaŜu i pracy urządzeń specjalnych. 
PN-92/B-01706/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-01440 Technika sanitarna. Nazwy, symbole i jednostki miar waŜniejszych wielkości. 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 
BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu. 
PN-77/B-75700/00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i 
badania. 
PN-85/B-75700/01 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. 
Wymagania i badania. 
PN-77/B-75700/02 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory spłukujące 
ciśnieniowe. Wymagania i badania. 
PN-84/B-75701 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące z 
tworzyw sztucznych. 
PN-83/B-75702 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu) 
PN-84/B-75703 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory napełniające z 
tworzyw sztucznych 
PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-75/H-75001 Zlewy czworokątne Ŝeliwne emaliowane 
PN-79/H-75010 Zlewozmywaki Ŝeliwne emaliowane 
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 



PN-81/M-75013 Armatura sieci domowej. Zawory zwrotne poziome 
PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogólne 
PN-93/M-75020Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające. (Wielkość nominalna 
1/2) PN 10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,5 MPa (0,5 Bara). Ogólne wymagania techniczne 
PN-73/M-75109 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór przelotowy podtynkowy 
PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłuŜone 
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący 
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką 
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowo i zlewozmywakowe 
PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe 
PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria wannowa piecykowa 
PN-78/N-75117 Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria natryskowa 
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe 
stojące 
PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące 
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe 
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa 
stojąca Rozsuwalna 
 
4. WYMAGANIA BRANśOWE 
 
Przyłącze wody 
- zachować głębokość ułoŜenia rurociągów – 0,4 m poniŜej strefy przemarzania, 
- zachować odległość od kabli energetycznych 0,8 m 
- zachować odległość od kabli telekomunikacyjnych 0,5 m 
- zachować odległość od obiektów stałych 1,5 m 
- wykopy prowadzić zgodnie z PN-83/8836-02 
- w okolicach istniejącego uzbrojenia wykopy prowadzić ręcznie z pełnym deskowaniem ścian o 
szerokości co najmniej 0,9 m 
- wykopy nawodnione odwadniać przy pomocy igłofiltrów 
- zasypanie wykopów prowadzić etapowo, etap I – wykonanie warstwy ochronnej z wyłączeniem 
połączeń o wysokości min. 30 cm, etap II – zasypanie połączeń na rurociągu po wykonaniu próby 
szczelności, etap III – zasypanie wykopów do powierzchni terenu, 
- wykopy zasypywać gruntem zagęszczalnym i zagęszczać do normatywnego stopnia zagęszczenia 
zgodnie z wytycznymi branŜy drogowej, 
- próbę szczelności wykonywać odcinkami zgodnie z PN-81/B-10725 
 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
- zachować minimalne spadki przewodów określone w PN-92/B-10735: 
- zachować głębokość ułoŜenia rurociągów – 0,2 m poniŜej strefy przemarzania, 
- zachować odległość od kabli energetycznych 0,8 m 
- zachować odległość od kabli telekomunikacyjnych 0,5 m 
- zachować odległość od obiektów stałych i sieci wodociągowej 1,5 m 
- wykopy prowadzić zgodnie z PN-83/8836-02 
- w okolicach istniejącego uzbrojenia wykopy prowadzić ręcznie z pełnym deskowaniem ścian o 
szerokości zgodnie z BN-62/8836-02. 
- wykopy nawodnione odwadniać przy pomocy igłofiltrów 
- wykopy zasypywać gruntem zagęszczalnym i zagęszczać do normatywnego stopnia zagęszczenia 
zgodnie z wytycznymi branŜy drogowej, 
- próbę szczelności wykonywać odcinkami zgodnie z PN-92/B-10735 
- studzienki kanalizacyjne Ŝelbetowe/PVC wykonać wg wymogów PN-92/B-10729 
 
 
Wewnętrzna kanalizacja sanitarna 
- połączenia kielichowe rur z PVC naleŜy wykonać przy uŜyciu pierścienia gumowego średnicy 
dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury, Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-20°, naleŜy 
wsunąć do kielicha przy uŜyciu pasty poślizgowe, tak aby odległość między min, a podstawą kielicha 
wynosiła 0,5-1,0 cm. 
- minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić: 



- 100mm - od pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów kanalizacyjnych 
w kuchniach, 
łazienkach, 
- 150mm - od 2 i więcej misek ustępowych, wpustów podwórzowych, pionów deszczowych, przyborów 
kanalizacyjnych w zakładach zbiorowego Ŝywienia oraz przy kilku przewodach razem połączonych, 
- minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych 
powinny wynosić: 
- 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, wanien, pisuarów, umywalek, wpustów 
podłogowych, 
- 75mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek, wpustów 
podłogowych, 
- 100mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych, 
- najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zaleŜności od średnicy 
przewodu wynoszą: 
- dla przewodu średnicy 100 mm - 2,5 % 
- dla przewodu średnicy 150 mm - 1,5 % 
- dla przewodu średnicy 200 mm - 1,0 % 
- odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o 
kącie rozwarcia nie większym niŜ 45°. 
Stosowanie na tych przewodach czwórników nie jest dopuszczalne. 
Dopuszcza się stosowanie trójników o kącie 68° dla wpustów piwnicznych, podwórzowych oraz 
kanalizacji deszczowej, 
- przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 
wsporników, 
- maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą: 
- dla przewodu średnicy 50-100 mm - 1,0m 
- dla przewodu średnicy >100 mm - 1,25m 
- przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą naleŜy układać na podsypce z piasku grubości 15-20 
cm, 
- przewody kanalizacyjne umoŜliwiające ich oczyszczenie: 
- pionowe przewody spustowe powinny być wyposaŜone w rewizje słuŜące do czyszczenia 
przewodów; czyszczaki na pionach naleŜy przewidywać na najniŜszej kondygnacji lub w miejscach, w 
których występuje zagroŜenie zatkania przewodów, 
- czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcie, umoŜliwiające łatwą eksploatację, lecz utrudniające 
dostęp osobom niepowołanym, 
- przewody kanalizacyjne poziome naleŜy równieŜ wyposaŜyć w rewizje lub czyszczaki, przy czym 
maksymalna odległość między czyszczakami powinna wynosić dla rur o średnicy 100-150mm 15,0m i 
dla rur o średnicy 200mm 25,0m, 
- miski ustępowe i bidety naleŜy mocować do posadzek lub ściany w sposób zapewniający łatwy 
demontaŜ i właściwe ich uŜytkowanie, 
- zlewozmywaki, jeŜeli nie są ustawione na szafkach naleŜy umieszczać na wysokości 0,80-0,90m, 
gdy są przeznaczone do pracy stojącej, 
- umywalki naleŜy umieszczać na wysokości 0,75-0,80m, a odstęp między krawędziami sąsiadujących 
umywalek powinien wynosić co najmniej 0,30m, 
- miski ustępowe i pisuary powinny wyposaŜone w urządzenia spłukujące, 
- urządzenia kanalizacyjne przejmujące ścieki zanieczyszczone osadami lub błotem powinny mieć 
osadniki lub studzienki osadowe. 
 
Wewnętrzna instalacja wodociągowa 
- w trakcie robót przestrzegać wymagań zawartych w PN-92/B-01706 oraz PN-92/B-01707, 
- ciśnienie wody przy punktach czerpalnych powinno być nie mniejsze niŜ 0,05 MPa oraz nie większe 
niŜ 0,6MPa, 
- instalacja wody C.W.U., zimnej w izolacji termicznej, 
- przy współpracy instalacji wodociągowej wewnętrznej z instalacją  p.poŜ. zachować wymogi zawarte 
w PN-72/B-02865, 
- w miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być 
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moŜe być połączeń rur. Przestrzeń między 
rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje 
przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyŜej posadzki. 



- spadki przewodów powinny zapewniać moŜliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku 
punktach oraz moŜliwość odpowietrzenia przez najwyŜej połoŜone punkty czerpalne, 
- przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym 
naleŜy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia, 
- przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną oraz powietrzną nie mniejszą niŜ 2 cm. 
Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi; zakrycie bruzd 
powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej, 
- nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyŜej przewodów elektrycznych, 
- odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu albo podłogi 
powinna wynosić co najmniej: 
- dla przewodów średnicy 25mm - 3cm, 
- dla przewodów średnicy 32-50mm - 5cm, 
- dla przewodów średnicy 65-80mm - 7cm, 
- dla przewodów średnicy 100mm - 10 cm. 
- minimalne odległości przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinny wynosić 
10cm, 
- przewody naleŜy montować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 
wsporników, 
- podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody, 
- instalacja wodociągowa powinna być wykonana z rur nie wpływających ujemnie na jakość wody i 
mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, 
- wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca: 
- zawory czerpalne do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek, zmywaków, zlewozmywaków - 0,25-
0,35m nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia 
czerpalnego, 
- baterie wannowe ścienne - 0,10-0,18m nad górną krawędzią wanny, licząc od osi wylotów podejść 
czerpanych, 
- baterie ścienne i mieszacze do natrysków - 1,0-1,5m nad posadzką basenów, licząc od osi podejść 
czerpalnych, 
- główki natrysków stałych górnych - 2,10-2,20m i bocznych -1,80-2,0m nad posadzką basenu, licząc 
od sitka główki. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Przyłącze wodociągowe 

Przyłącze wody do modernizowanej remizy naleŜy wykonać z przebiegającego wzdłuŜ ulicy 
Batalionów Chłopskich wodociągu PVC 110[mm], poprzez zastosowanie nawiertki PN16 (110 / 
1/1//2’’) do rur PE, PVC wyposaŜoną w zasuwę Ø50 z miękkim ogumowaniem, lub alternatywnie 
poprzez nawiertkę Hawliger – HAKU do rur PE i PVC  wyposaŜoną w zasuwę Ø50 nr 2520 z 
miękkim ogumowaniem.  Zasuwę naleŜy zabudować na bloku oporowym o wymiarach 30 x 30 x 
30 [cm], dodatkowo do zasuwy zabudować naleŜy przedłuŜenie oraz zabudować skrzynkę 
uliczną. Przejście przyłącza pod drogą powiatową wykonać naleŜy metodą przecisku typu „kret”, 
lub za pomocą przewiertu sterowanego, natomiast w rejonie pobocza w/w drogi, projektowane 
przyłączę ułoŜyć w wykopie otwartym. Na całej szerokości pasa drogowego przyłącze naleŜy 
ułoŜyć w rurze ochronnej PE/PVCØ90 

W pomieszczeniu na parterze budynku (holl) zamontować wodomierz skrzydełkowy fi 20mm. 
Wodomierz montować na wysokości 0,4-1,0m nad posadzka. Przed i za wodomierzem odcinki o 
długości odpowiednio 5DN (100mm) i 3DN (60mm) wykonach z rur stalowych ocynkowanych. 
Przed i za wodomierzem zamontować zawory odcinające, zwrotny, antyskaŜeniowy i ze spustem. 
Zestaw wodomierzowy przymocować do ściany za pomocą obejm. Wykonać mostek 
bocznikujący.    

Próba szczelności: 

Badanie szczelności naleŜy wykonać zgodnie z PN-81/B-10725, zachowując skrajną ostroŜność . 
Proste odcinki rurociągu powinny być przysypane z zagęszczeniem , a próba moŜe się odbyć 
najwcześniej w 48 godz. po zasypaniu. Łuki, trójniki i zamontowana armatura musza być odkryte 
podczas próby. Badanie ciśnieniowe powinno zostać wykonane dla poszczególnych odcinków, 
nie dłuŜszych niŜ 300m – parametry ciśnienia próbnego przedstawiono w projekcie 
wykonawczym w/w przyłącza. Badanie przeprowadzać w temp. nie niŜszej niŜ +1° C a max. 



temperatura wodociągu nie moŜe być wyŜsza niŜ 20° C. Rurociąg naleŜy odpowietrzyć. Po 
zakończeniu próby, ciśnienie zmniejszać naleŜy powoli. JeŜeli badanie da pozytywny wynik, 
rurociąg naleŜy przepłukać czystą woda i zdezynfekować roztworem wodnym podchlorynu sodu. 
MoŜna odstąpić od dezynfekcji sieci w przypadku uzyskania pozytywnych wyników analizy po 
wykonaniu płukania. 

Przyłącze kanalizacyjne 

Ścieki z budynku odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bez odpływowego 
zlokalizowanego na działce nr  2146 będącej własnością Państwa Ireny i Ryszarda Welon na 
podstawie umowy uŜyczenia (załącznik nr 1). 
Rury z PCV moŜna układać przy temperaturze powietrza  od 50 do 300 C.  
Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co naleŜy uregulować 
odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV naleŜy łączyć za pomocą 
kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem 
gumowym. Uszczelnienie polegające na indywidualnym formowaniu kielicha kaŜdej rury wokół 
uszczelki. Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego naleŜy zukosować bose 
końce rur pod kątem 15 0.  Do wciskania bosego końca rury uŜywać naleŜy wciskarek. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania : połączenie powinno być osiągnięte przez czoło kielicha 
granicy wcisku oraz współosiowości łączonych elementów. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce 
ułoŜonego kanału przed zamuleniem.  
Próba szczelności: 
Przewody winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu 
i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie ze 
szczegółowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735. 

Próba szczelności na eksfiltrację polega na napełnianiu przewodu kanalizacyjnego wodą.                         
Po osiągnięciu całkowitego napełnienia przyłącza wodą pozostawia się: 

- na okres 1 godziny dla odcinka o długości ponad 50 m., 
- na okres 0,5 godziny dla odcinka o długości do 50m. 
 

Po upływie przewidzianego czasu nie powinno być ubytku wody, a na złączach nie powinny 
ukazywać się krople wody. 

Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania próby. 

Próba szczelności na infiltrację polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej 
wody gruntowe nie infiltrują do przewodów. 

Wyniki prób powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, 
InŜyniera i uŜytkownika. 

Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 

Przewody kanalizacyjne z PVC klasy S – poziome naleŜy układać w gruncie pod posadzką  na 
takiej głębokości, aby odległość mierzona od poziomu posadzki do wierzchu rury wynosiła, co 
 najmniej 50cm. Przewody naleŜy prowadzić ze stałym spadkiem, maksymalny spadek dla 
 przewodów odpływowych dla ≤ Ø 160mm 15%, odchylenia od spadku nie mogą przekraczać ± 
10mm. Wszelkie odgałęzienia naleŜy wykonać za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie 
większym niŜ 45 stopni. Przy przejściach przez ściany, posadzki i stropy oraz pod ścianami 
naleŜy stosować tuleje lub rury ochronne o średnicy wewnętrznej, co najmniej  5cm większej 
od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń wypełnić materiałem trwale plastycznym. 
Przewody prowadzone po ścianach naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynku za  
pomocą typowych obejm stalowych z gumą lub z tworzywa sztucznego w sposób 
uniemoŜliwiający powstawanie załamań w miejscach połączeń. Piony z podłączenia misek 
ustępowych wyprowadzić ponad dach i uzbroić w wywiewkę kanalizacyjną fi 160mm, 
pozostałe piony zakończyć zaworami napowietrzającymi samoczynnie się otwierającymi.              
Na pionach zamontować czyszczaki (rewizje).  

Rewizję na rurociągi fi 160mm naleŜy wyprowadzić do poziomu posadzki. Rewizja winna 
posiadać szczelne zamknięcie.  



Przybory i urządzenia winne być zamontowane w sposób zapewniający ich prawidłowe 
uŜytkowanie oraz łatwy demontaŜ i ponowny montaŜ. Przybory i urządzenia łączone 
z przewodami kanalizacyjnymi, naleŜy wyposaŜyć w syfony.  

Wewnętrzna instalacja wodociągowa 

Przewody wodociągowe z rur PP w części sanitarnej budynku naleŜy układać pod tynkiem 
w bruzdach zapewniających swobodne wydłuŜenie przewodów. Bruzdy winne być zakryte po 
przeprowadzeniu prób szczelności. Przewody zimnej wody naleŜy montować poniŜej 
przewodów ciepłej wody w odległości min. 10cm. Przewody naleŜy układać w kierunku 
prostopadłym lub równoległym do najbliŜszych ścian. Odchylenia nie powinny być większe niŜ  
10mm. Spadki przewodów powinny zapewniać moŜliwość spuszczenia z nich wody oraz 
moŜliwość odpowietrzenia instalacji. W miejscach przejść przez przegrody budowlane winne 
być załoŜone tuleje co najmniej o 2 cm dłuŜsze niŜ grubość ściany. Przestrzeń miedzy rurą a 
tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym zapewniającym swobodny przesuw 
przewodów. Przewody wody zimnej naleŜy zaizolować otulinami prefabrykowanymi z pianki 
PE o gr. 6mm  a przewody wody ciepłej gr. 9mm. 

WyposaŜenie 

 Przepływowy podgrzewacz wody   montować zgodnie z wytycznymi producenta. 

Przeprowadzenie prób szczelności i płukania wszystkich rurociągów zgodnie z „ Warunkami 
technicznymi  wykonania i odbioru robot budowlano - montaŜowych-Tom II Instalacje 
sanitarne” oraz  warunkami podanymi przez producentów rur. 

 
 
6. WYMAGANIA ODBIOROWE] 
 
Dokumentacja powykonawcza 
Przy przekazywaniu przyłączy i wewnętrznych instalacji uŜytkownikowi wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć dokumentację prawną oraz powykonawczą zawierającą w szczególności: 
a) dokumentację techniczną z naniesionymi czytelnie poprawkami, (m.in. zmiany tras przewodów), 
b) dokumentację fabryczną zamontowanych urządzeń 
c) oświadczenia pisemne wykonawców stwierdzające: 
- wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną (z ewentualnymi zmianami uzgodnionymi z 
autorem dokumentacji) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- zastosowanie urządzeń i materiałów ze świadectwami jakości, 
- usunięcie z placu wykonywanych robót ludzi i zbędnych materiałów, 
- protokoły badań, 
- moŜliwości uruchomienia instalacji, 
 
Odbiór końcowy 
Dla przeprowadzenia odbioru końcowego robót wykonawca przedłoŜyć: 
- protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, 
- dokumentację, wg której obiekt był zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie 
budowy, 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji, 
- części i urządzenia zamienne, które zgodnie z kosztorysem miały być dostarczone przez 
wykonawcę. Komisja odbioru na podstawie powyŜszych dokumentów oraz po oględzinach obiektu 
ocenia i notuje w protokóle między innymi: 
- zgodność uŜycia właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 
- wielkość spadków przewodów, 
- odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów i odległości między podporami, 
- prawidłowość ustawienia wydłuŜek i armatury, 
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 
- prawidłowość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, 



- zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
 
Odbiory częściowe 
1. Do odbiorów częściowych zalicza się odbiory elementów wykonanych robót przewidzianych do 
zakrycia oraz odbiory częściowe etapów robót. 
2. Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają: 
- przyłącza wodno-kanalizacyjne, 
- wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne,  
3. Odbiorowi częściowemu podlega całość instalacji lub sieci, jeśli stanowi ona odrębną część 
składową obiektu inwestycyjnego. 
4. Z odbiorów częściowych naleŜy sporządzić protokoły. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1.        Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacja 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru z co najmniej 3 –dniowym wyprzedzeniem. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub ST, 
nie zwalnia Wykonawcy od ukończenia wszystkich robót. Błędy zostaną poprawione wg. instrukcji , 
Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 
 
7.2.      Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone poziomo, 
wzdłuŜ linii osiowej. Objętości będą wyliczone w m3, jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą wyraŜone w tonach lub kilogramach, zgodnie z 
wymaganiami ST. 
 
Jednostką obmiarową robót ziemnych dla przyłączy wodno - kanalizacyjnych  jest : 
m³: wykopów,  zasypek, podłoŜy, rozplantowania ziemi urodzajnej, nadmiaru ziemi, 

wywozu nadmiaru gruntu,  z dokładnością  do1 m³, 
 m²:  zdjęcia humusu, umocnienia wykopów (deskowanie), obsyki i podsypki. 
 
Jednostką obmiaru robót montaŜowych dla przyłączy wodno - kanalizacyjnych jest : 
mb: ułoŜenie rurociąg, kanału, oznakowania taśmą, rury ochronne, przewierty, montaŜ 

zbrojenia na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie z dokładnością 
do 1 m, 

kpl:  wodomierz skrzydełkowy, zbiornik bezodpływowy, armatura. 
 
Jednostka obmiaru dla wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej jest: 
m³:  wykonania wykopu i zasypania, rozebrania posadzek i wywozu gruzu, przygotowania 

zaprawy,  
mb:  ułoŜenia rurociągów, izolacji rurociągów, wykucia bruzd,  rur ochronnych, płukania i 
  szczelności rurociągów,  
szt:  dla przebić, wpustów, kształtek, uszczelnienia końcówek rur ochronnych, węŜyków, 
  zaworów, rur wywiewnych, syfonów, czyszczaków, zlewozmywak,  
kpl: podgrzewaczy wody, ustęp typu „kompakt”, pisuar, umywalka,   
próba: próba szczelności 
 
7.3.      Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i będą przez niego 
utrzymywane w dobrym stanie , w całym okresie trwania Robot. Urządzenia winne być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
 



 
7.4.      Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe 
w przypadku dłuŜszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu, przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały                        
i jednoznaczny. 
 
8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
8.1.      Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji  Przedmiaru Robót. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota podana 
przez Wykonawcę w pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania, składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji 
Projektowej. 
Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (sprowadzenie sprzętu na 

Plac Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy ( w tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp.) koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki na bhp, usługi 
obce, opłaty za dzierŜawę placów, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarządu 
Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie 
gwarancyjnym, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze 
Robót, jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
objętych pozycja kosztorysową. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową 
nie podlegającą zmianie. 
 
8.2.1. Podstawy płatności dla budowy wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych: 
 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt. 7. niniejszej TS. 
Zakres robót zgodny z Projektem Technicznym oraz ST. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe; 
- sporządzenie niezbędnych rysunków wykonawczych, warsztatowych i   montaŜowych; 
- zakup materiałów, urządzeń; 
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania; 
- wywóz gruzu wraz z jego utylizacją; 
- wykonanie prac objętych specyfikacją, 
- przeprowadzenie prób szczelności;  
- przeprowadzenie prób montaŜowych; 
- prace porządkowe; 
-     sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót. 
 
 
 



8.2.2. Podstawy płatności dla robót ziemnych budowy przyłącza wodno – kanalizacyjnego: 
 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt.7. niniejszej TS. 

Zakres Robót zgodny z projektem wykonawczym.  

Cena za wykonanie roboty obejmuje: 

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
- oznakowanie  
- zdjęcie płytek chodnikowych  
- wykonanie wykopów, 
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 
- odwodnienie wykopu , 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
- wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych, 
- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacj 
  i  robót, 
- zabezpieczenie istniejącej zieleni- drzewa, krzewy itp., 
- koszt zakupu i transport materiałów na podsypki i ich wbudowanie  
- zasypka warstwami z zagęszczeniem, 
- rozścielenie nadmiaru gruntu i warstwy ziemi urodzajnej, 
- wywóz nadmiaru gruntu i płytek chodnikowych i jego utylizacja,  
- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 
- koszty badań, 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 
8.2.3 Podstawy płatności dla robót montaŜowych budowy przyłącza wodno – kanalizacyjnego: 
 
       Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt.7. niniejszej TS. 

      Zakres Robót  zgodny z projektem wykonawczym. 

     Cena za wykonanie roboty obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie Materiałów oraz wyposaŜenia do  miejsca ich  wbudowania, 
- wykonanie prac objętych specyfikacją, 
- wykonanie prób szczelności, dezynfekcja i płukanie rurociągu 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- pomiary i badania laboratoryjne , 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
 
 
 
 


