
Załącznik nr 1  

1. Budowa instalacji wodociągowej hydrantowej 

Ze względu na przepisy p.poż konieczna jest zabudowa hydrantu zewnętrznego. W miejscu wskazanym na 

planie zagospodarowania terenu (załącznik nr 2) projektuje się hydrant nadziemny DN80 wraz z zasuwą. 

Hydrant zasilany będzie z istniejącej instalacji wodociągowej w100 będącej własnością Inwestora. 

Włączenia do istniejącej instalacji wodociągowej należy dokonać w punkcie W1 za pomocą trójnika 

równoprzelotowego DN100/100. 

2. Orurowanie. 

Projektowaną instalację należy wykonać z PEHD SDR 17 kl.100 PN10 o średnicy φ110x6,6. Łączenia 

przewodów PE wykonać za pomocą zgrzewania elektrooporowego. 

Rury wymagają ułożenia na podsypce piaskowej grubości 10 cm i wykonania zasypki piaskowej do 

wysokości 20 cm ponad wierzch rury. Piasek ubijać warstwami na min. 90% wg skali Proctora. 

Wykonany wodociąg należy oznakować poprzez ułożenie nad nim, na wysokości 20 cm od górnej krawędzi 

rury, taśmy PVC o szerokości 20 cm koloru niebieskiego z wkładką metalizowaną. 

Zabudowana armatura na rurociągu powinna być na stałe oznakowana zgodnie z PN-86/B-09700. 

3. Próby szczelności i dezynfekcja 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości przewodów, należy przeprowadzić próby szczelności. W 

czasie próby przewód nie może być nasłoneczniony, a powierzchnia nie może mieć temperatury poniżej 

1ºC. Wg PN-81/B-10725 przy badaniu szczelności wodociągu należy stosować metodę próby 

hydraulicznej. Dla próby hydraulicznej, niezależnie od średnicy przewodu, ciśnienie na pp – 1,5 pr. (nie 

mniejsze niż 1,0 MPa) nie może spaść w ciągu 30 minut poniżej wartości pp. Po uzyskaniu pozytywnych 

wyników należy spisać protokół. 

Rurociąg przed oddaniem do eksploatacji podlega dokładnemu przepłukaniu czystą wodą, przy szybkości 

przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Wodę wodociągową, 

po zakończeniu prób, należy poddać badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jeżeli badania 

wykażą potrzebę dezynfekcji, należy przeprowadzić ją roztworem wapna chlorowego lub roztworem 

podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po zakończeniu dezynfekcji, należy przewód ponownie przepłukać. 

4. Zabezpieczenie termiczne przyłącza 

Przewód wodociągowy na całej długości ułożony jest poniżej poziomu przemarzania dla strefy 

klimatycznej, w której zlokalizowana jest inwestycja tzn. 1,4 m. Nie jest wymagana dodatkowa izolacja 

termiczna przewodu. 

5. Roboty ziemne, zabezpieczenia wykopów. 

Trasy projektowanych instalacji zewnętrznych zostały określone na planie sytuacyjnym. Przed 

przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć w terenie przebieg rurociągów/kanałów. W drugiej 

kolejności wymagane jest ustalenie przebiegu uzbrojenia infrastruktury technicznej (np. kable 

energetyczne, teletechniczne czy gazowe) i dokonanie ręcznego odkrycia przy zachowaniu szczególnej 

ostrożności. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem, winne być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Roboty ziemne 

prowadzić sposobem ręcznym, na odcinku przejścia przez drogę: mechanicznym i ręcznym. W zakresie 

uwzględnić: 

1. przecięcie piłą mechaniczną na gł. 20 cm nawierzchni betonowej – 2 x 18 mb 

2. rozbiórka i odtworzenie nawierzchni betonowej drogi – na długości 18 mb 

Wszystkie wykopy powinny być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-99/B-10736. 

W miejscach krzyżowania się projektowanych instalacji z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem 

infrastruktury technicznej, kolizje zabezpieczyć rurami ochronnymi PVC lub stalowymi (sieć gazowa) bądź 

też osłonami typu DVK (kable energetyczne, teletechniczne). 

W przypadku stwierdzenia kolizji z nie zinwentaryzowaną siecią uzbrojenia terenu, skrzyżowania wykonać 

zgodnie z PN-91/M-34501. 

6. Uwagi końcowe. 

• Zlecić obsługę geodezyjną inwestycji 

• Wszystkie materiały instalacyjne użyte do budowy wodociągu muszą posiadać wymagane przepisami certyfikaty 

i dopuszczenia. 

• Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych, tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz zgodnie z „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” oraz wytycznymi 

wykonania poszczególnych producentów. 


