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OPIS  TECHNICZNY 
 

do projektu wymiany sieci wodociągowej przed blokiem „D” 

 

 

I. Podstawa opracowania.  

 

1. Zlecenie inwestora, 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażo-

wych, tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe, 

3. Wytyczne Aquanet S.A. w Poznaniu p.t. „Projektowanie, wykonawstwo 

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania 

ogólne – Poznań, styczeń 2013”, 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z 

późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim po-

winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w  

sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, 

6. Mapa zasadnicza 1:500 (do celów projektowych), 

7. Obowiązujące normy i normatywy techniczne, 

8. Wizja lokalna w terenie. 

 

II. Inwestor.  

 

 Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia jest: 

 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski  

im. J.Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym  

SP.ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3         

  

III. Stan prawny terenu inwestycji. 

 

 Projektowana sieć wodociągowa usytuowana będzie na terenie Szpitala 

Miejskiego w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.  

 

IV. Przedmiot i zakres opracowania. 

 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany sieci wodociągowej we-

wnętrznej ( będącą własnością Inwestora ) z rur żeliwnych przed blokiem „D” o 

długości 183,5m. Odcinek ten jest w złym stanie technicznym i decyzją inwesto-

ra przewidziany został do wymiany. Istniejące odgałęzienia przewidziane zosta-

ły do przepięcia – nie zakłada się ich wymiany.  
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 Istniejąca sieć wodociągowa jest przegłębiona – prowadzona na nienor-

matywnej głębokości (około 2,5 m). Nowo projektowany wodociąg prowadzony 

będzie na głębokości (1,8 m) i w związku z tym podłączenia w węzłach w ist-

niejącą sieć z rur żeliwnych należy przegłębić poprzez zastosowanie łuków 

segmentowych z PE.  

  

Zakres opracowania obejmuje:  

1. Projektowaną sieć wodociągową od miejsca włączenia w istniejący wo-

dociąg z rur żeliwnych o średnicy 200mm za istniejącą zasuwą (węzeł 

W1) do miejsca włączenia w istniejący wodociąg z rur żeliwnych o śred-

nicy 200mm za blokiem „D” ( węzeł W9) 

2. Projektowane odgałęzienia w węzłach W3, W4 i W5 – przepięcia starej 

sieci w nowoprojektowaną.  

3. Montaż nowego węzła hydrantowego w węźle W7. 

 

V. Projektowana sieć wodociągowa  

 

 Sieć wodociągową wykonać z rur PE HD 100 RC/PP 225 x 13,4 mm 

PN10 SDR 17 z płaszczem naddanym łączonych przez zgrzewanie doczołowe a 

przy armaturze stosować połączenia kołnierzowe. Odpowietrzenie i odwodnie-

nie sieci odbywać się będzie przez projektowany hydrant. W węzłach połącze-

niowych przewidziano hydranty, zasuwy, kształtki i armaturę kołnierzową z że-

liwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40) z wewnętrzną, 

jak i zewnętrzną powłoką antykorozyjną, wykonaną jako powłoka epoksydowa 

o grubości nie mniejszej niż 250 mikronów i nie większej niż 800 mikronów.  

 

 W zakresie budowy sieci wodociągowej przewiduje się: 

1. Dwa podłączenia z istniejącym wodociągiem z rur żeliwnych o średnicy 

200 mm, 

2. Demontaż istniejącego hydrantu podziemnego przy węźle W5, 

3. Przeniesienie istniejącej studni betonowej wodomierzowej do węzła W6, 

4. Wykonanie przepięć ( odgałęzień ) w węzłach W3, W4 i W5, 

5. Uzbrojenie sieci wodociągowej w armaturę i hydrant przeciwpożarowy 

nadziemny zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową. 

 

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej stanowić będą zasuwy z te-

leskopową obudową i skrzynką uliczną oraz hydrant nadziemny 100 koloru 

czerwonego. Na odgałęzieniu do hydrantu p.-poż. montować zasuwy odcinające 

kołnierzowe np. firm HAWLE, AVK Armadan, Tyco Waterworks, Akwa Gnie-

zno, JAFAR. Trzpień zasuwy wyprowadzić do powierzchni terenu i zabezpie-

czyć skrzynką uliczną o średnicy 150 mm h=270 mm wg. DIN 4056. Teren wo-

kół skrzynki do zasuwy umocnić poprzez ułożenie płyty betonowej lub obruko-

wać w promieniu 0,5m. 
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 Zaprojektowano hydrant p.-poż. 100 nadziemny. (np. prod. HAWLE, 

AVK Mittelmann, JAFAR). Projektuje  się hydrant  przeciwpożarowy  nad-

ziemny o  średnicy  Ø100  mm, który musi posiadać uszczelnienie  tłokowe  lub  

grzybkowe  o  kolumnie  wykonanej  z  żeliwa  sferoidalnego  lub stali  ocyn-

kowanej  ogniowo,  lub  stali  nierdzewnej.  Elementy  wykonane  z  żeliwa sfe-

roidalnego  lub  szarego  należy  zabezpieczyć wewnątrz  i  zewnątrz  powłoką z  

farby epoksydowej  o  grubości  powłoki  nie  mniejszej  niż 250  µm i nie 

mniejszej niż 800 µm.  Hydrant  nadziemny  koloru czerwonego,  z  powloką 

odporną na  działanie  zmiennych  warunków  atmosferycznych,  w tym  odpor-

ność na  działanie  promieni  UV.  Odwodnienie  hydrantu  obudować filtrem 

tworzywowym obsypanym warstwą  żwiru o granulacji 2 – 16 mm o wymiarach 

obsypki 0,5x0,5 m. Korpus  kolumny  hydrantu,  pokrywka,  wodzik,  uchwyt,  

główka  i  kołnierz  –  żeliwo sferoidalne GGG40 lub GGG50 lub stal nierdzew-

na. Wrzeciono monolityczne z gwintem trapezowym  symetrycznym  i  tulejki  

łączące  kołnierz  –  stal  nierdzewna.  Nakrętka  śruby trapezowej  i  uszczel-

nienie  uchwytu  –  mosiądz  MO58.  Tłok  uszczelniający   -  z  żeliwa sferoi-

dalnego  całkowicie  pokryty  gumą.  Deflektor  zanieczyszczeń –  guma  zbro-

jona pierścieniem  stalowym.  Na  korpusie  oznakowanie  średnicy  hydrantu,  

logo  producenta oraz  rodzaj  materiału  z  jakiego  jest  wykonany  korpus.  

Hydranty  dostosowane  do  pracy przy ciśnieniu 16 bar. Klasa szczelności A z 

PN-92/M-74001. Uszczelnienie wrzeciona oringowe z gumy, uszczelki płaskie z 

poliamidu. Odwodnienie ma działać tylko przy pełnym zamknięciu  hydrantu  –  

w  innych  położeniach  grzyba  całkowicie  szczelne.  Hydrant powinien  cał-

kowicie  się odwodnić.  Możliwość wymiany  elementów  wewnętrznych  bez 

konieczności  demontażu  hydrantu.  Hydrant wyposażony  w  dwie  nasady  na 

węże 75.  Hydrant  zabezpieczony  w  przypadku  złamania.  Hydrant powinien 

posiadać certyfikat zgodności wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze 

Ochrony Przeciwpożarowej CNBOP – Józefów. 

Miejsca zamontowania hydrantu i zasuw należy trwale oznaczyć przy 

pomocy tablic informacyjnych z tworzywa z cyframi. Wzory tablic zgodnie z 

PN-86/B-09700. Dla tablic oznaczających hydranty i zasuwy hydrantowe obo-

wiązuje tło czerwone (tzw. „czerwień strażacka”), a dla pozostałych oznaczeń – 

tło niebieskie. Tabliczki tworzywowe z wciskanymi literkami. Hydranty nad-

ziemne zlokalizowane są w przewidzianym terenie utwardzonym – w proj. 

chodniku. Trójniki kołnierzowe i łuki segmentowe zabezpieczyć blokami opo-

rowymi, które należy wykonać z betonu C16/20. Rurę PE w miejscu styku z 

blokiem oporowym zabezpieczyć przez dwukrotne owinięcie folią PVC. Blok 

powinien być ułożony na gruncie nienaruszonym. 

 Projektowaną sieć wodociągową z węzłach połączeniowych wyposażyć w 

zasuwy kołnierzowe zgodnie ze schematem węzłów załączonym do części ry-

sunkowej. Z uwagi na różną głębokość posadowienia istniejącego i nowoprojek-

towanego wodociągu w węzłach należy zastosować łuki segmentowe. 
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Sieć wodociągowa uzbrojona będzie w następującą armaturę:  

- zasuwa kołnierzowa klinowa 200   - 1 szt. 

- zasuwa kołnierzowa klinowa 150   - 1 szt. 

- zasuwa kołnierzowa klinowa 100   - 1 szt. 

- zasuwa kołnierzowa klinowa 80   - 1 szt. 

- zasuwa kołnierzowa klinowa 50   - 1 szt. 

- hydrant przeciwpożarowy nadziemny 100   - 1 szt. 

- studnię wodomierzową do celów podlewania zieleni DN1000 – 1 szt.  

 

Przejście siecią pod terenami utwardzonymi od węzła W1 do W5 ( chod-

nikami betonowymi, jezdnią asfaltową) wykonać za pomocą przewiertu stero-

wanego poziomego z zastosowaniem rury przewodowej PEHD 100-RC/PP z 

płaszczem naddanym. W projekcie zaproponowano miejsce na komory robocze 

przewiertu zgodnie z rys nr 1 i 2.  

Do zamontowania wiertnicy i ustawienia rur przewidziano komory robo-

cze o wymiarach 3,0 x 3,0 m – dno komory 0,8 m poniżej osi rurociągu. Komo-

ra robocza o wymiarach 3,0 x 3,0 m zostanie wykonana w obudowie ze ścianek 

szczelnych stalowych np. GZ4 rozpartych ramą z ceowników 260 mm. Roboty 

ziemne związane z wykonaniem przewiertu pod drogą prowadzi się w bezpiecz-

nej odległości od krawędzi drogi i chodnika. Na obudowie komór wykonać ba-

rierki ochronne i drabinę zejściową. W rogu komory wykonać studzienkę z krę-

gów betonowych 50cm do ewentualnego odpompowania wody gruntowej i opa-

dowej. Komorę kontrolną po przeciwnej stronie drogi wykonać i zabezpieczyć 

w taki sam sposób jak komorę przewiertową. 

Projektowany wodociąg od węzła W5 do węzła W9 w terenie zielonym 

(trawnik) wykonać w wykopie otwartym, wąskoprzestrzennym, sprzętem me-

chanicznym. Zabezpieczenie wykopu obudową płytową systemową. Szerokość 

wykopu 1,0 m. Wodociąg posadowić na podłożu grubości minimum 0,15 m z 

piasku zagęszczonego = 0,98. Obsypkę rurociągu wykonać warstwami do wy-

sokości minimum 0,30 m ponad wierzch rury z piasku zagęszczonego = 0,98. 

Na obsypce na wysokości 30 cm ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskie-

go. Na  wodociągu ułożyć drut miedziany DY minimum 1,00mm2 i wyprowa-

dzić w skrzynkę uliczną, przymocować do obudowy zasuwy. Trasę średnicę 

przewodu oraz zagłębienie podano na planie sytuacyjnym i profilu.   
 Trójniki kołnierzowe, armatura i kształtki montowane na sieci wodocią-

gowej powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego zabezpieczonego fabrycz-

nie wewnętrzną i zewnętrzną powłoką z farby epoksydowej, nakładaną metodą 

proszkową, o grubości minimum 250m i nie większej niż 800 µm. Przy połą-

czeniach kołnierzowych stosować śruby, nakrętki, podkładki ze stali ocynkowa-

nej ogniowo lub stali nierdzewnej A2 oraz stosować uszczelki z wkładami meta-

lowymi z gumy EPDM. 
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 Dla projektowanego uzbrojenia nie wykonano technicznego badania pod-

łoża gruntowego. W przypadku wystąpienia wody gruntowej lub opadowej na-

leży wykop odwodnić. W przypadku konieczności pompowania wody z wykopu 

należy go odwodnić powierzchniowo przy użyciu pomp zatapialnych lub prze-

ponowych, a wodę rozprowadzić po terenie. 

  

VI. Próby 

 

 Badanie szczelności przewodów wodociągowych przeprowadzić w opar-

ciu o normę PN-B-10725 „Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i 

badania” oraz zgodnie z informacjami technicznymi producenta rur. Sieć wodo-

ciągową należy poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne wielkości 1,5 ci-

śnienia roboczego tj. 0,9 Mpa. Odcinek można uznać za szczelny jeżeli w czasie 

30 minut przy zamkniętym dopływie wody nie będzie spadku ciśnienia. Po za-

kończeniu budowy przewodu i próbie szczelności należy dokonać płukania i de-

zynfekcji. Próby należy wykonać po częściowym zasypaniu z pozostawieniem 

widocznych złączy.  

 

VII.   Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej 

 

Przewody należy przepłukać i dezynfekować używając podchlorynu sodu 

zgodnie z normą PN-81/B-10725. Płukanie sieci wodociągowej może odbywać 

się np. przy użyciu urządzenia pomiarowego pobranego w Serwisie Sieci Wod-

Kan Aquanet S.A. ul. Piątkowska 117/119  w Poznaniu. Sieć wodociągowa mo-

że być dopuszczona do eksploatacji jeżeli wyniki badań fizykochemicznych i 

bakteriologicznych wody z właściwej jednostki badawczej wykażą jej przydat-

ność do spożycia. Po zakończeniu dezynfekcji przewody należy ponownie prze-

płukać.  

  

VIII. Wykonawstwo i organizacja robót:  

 

1. Całość prac wykonać  zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym i 

zasadami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysło-

we”, przy zachowaniu i bezwzględnym przestrzeganiu przepisów BHP. 

2. Podane rzędne uzbrojenia istniejącego sprawdzić na budowie przed roz-

poczęciem robót. 

3. Skrzynki zasuw umocnić lub obrukować w terenie nieumocnionym w 

promieniu 0,5m. 

4. Trasę sieci należy wytyczyć przez uprawnionego geodetę zgodnie z pla-

nem sytuacyjnym. 

5. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykopy należy wykonać ręcznie po 

ustaleniu próbnymi przekopami położenia tych przewodów 
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6. W przypadku napotkania nieoznaczonych kabli lub innych przewodów 

podziemnych należy roboty wstrzymać i z właściwym użytkownikiem 

ustalić dalszy tok postępowania. 

7. Sieć wodociągową wykonać zgodnie z instrukcją montażu z rur PE. 

8. Wykopy poza przewiertem sterowanym prowadzić mechanicznie. Istnie-

jące uzbrojenie podziemne zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wykopy 

zabezpieczyć poprzez ustawienie zapór pomalowanych w biało-czerwone 

pasy, a w nocy oświetlić. Teren po robotach montażowych doprowadzić 

do stanu pierwotnego. 

9. Po zakończeniu montażu i odbiorze technicznym dokonać inwentaryzacji 

geodezyjnej przez uprawnioną służbę geodezyjną. 

10.  Zniszczone warstwy nawierzchni drogowych, chodnika i trawników od-

tworzyć do stanu pierwotnego.  

11. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód należy porozu-

mieć się z projektantem. 

 

IX. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Przedmiot i zakres projektu. 

 

Informacja dotyczy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji o cha-

rakterze liniowym polegającej na wymianie sieci wodociągowej z rur PE HD 

100 RC/PP 225x13,4 mm zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.  

 

Zakres opracowania obejmuje informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla całego 

zakresu robót budowlanych od wykopów, montażu, próbie szczelności do odda-

nia do eksploatacji. 

 

Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia jest: 

 

 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski  

im. J.Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym  

SP.ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3         

  

2. Podstawy opracowania 

 

2.1 Obowiązujące warunki techniczne oraz przepisy związane: 

- ustawa z dnia 27.06.2003 Prawo Budowlane /Dz. U. nr 80 z 2003 poz 718 

wraz z późniejszymi zmianami/ 
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3. Część opisowa 

 

3.1. Stan istniejący 

 

Teren planowanej inwestycji to drogi dojazdowe, chodniki i tereny zielone 

przed blokiem „D” szpitala w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3. Teren sąsiadu-

je z układem dróg pieszych i pieszo-jezdnych. 

 

3.2. Zakres robót 

 

Planowane prace obejmują wykonanie sieci wodociągowej dla zaopatrzenia 

w wodę Szpitala Miejskiego w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.   

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

- powiadomienie wszystkich uczestników  naruszanych gruntów oraz ad-

ministratorów istniejącego uzbrojenia pod i nadziemnego 

- zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób nie związanych z realiza-

cją inwestycji, osób postronnych 

- umieszczenie tablic ostrzegawczych oraz tablic informujących o prowa-

dzonych pracach i zakazie wstępu na teren budowy 

- organizacja ruchu na czas budowy 

- przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie zabezpieczeń na istnieją-

cym uzbrojeniu podziemnym, do którego włączany jest projektowany 

wodociąg 

- obsługa geodezyjna przez cały czas trwania prac 

- wykonanie wykopów 

- budowa sieci wodociągowej 

 

3.3. Elementy do przebudowy 

 

- na dzień dzisiejszy nie występują żadne istniejące obiekty wymagające 

przebudowy 

 

3.4. Przewidywane zagrożenia 

 

- infrastruktura obca 

 

3.5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miej-

sce i czas ich wystąpienia: 

 

- prace przygotowawcze – przygotowanie terenu w granicach pasów robo-

czych ( po trasie sieci), 
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- prace ziemne wykonywać po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu projek-

towanego uzbrojenia, 

- wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem, będącym źródłem 

drgań i hałasu, 

- głębokie wykopy o głębokości powyżej 1,5 m o ścianach pionowych, 

 

3.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników  przed przy-

stąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, ko-

nieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej za-

bezpieczającej przed skutkami zagrożeń, 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczone w tym celu osoby 

 

3.7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym za-

pewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie, 

- w czasie prowadzenia prac należy przestrzegać przepisów dotyczących 

ochrony środowiska, przeciwpożarowych, bhp, ochrony interesów osób 

trzecich oraz przepisów związanych z wykonywanymi robotami, 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustaleń zawartych w pla-

nie BIOZ, 

- w oparciu o powyższą informację Kierownik budowy zobowiązany jest 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, przed jej 

rozpoczęciem. 

       

 

X. Zakres i zasięg oddziaływania inwestycji 

 

1. Rodzaj i zasięg uciążliwości 

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hałasu, pyłów, odorów 

itp. Przedsięwzięcie zalicza się do tzw. inwestycji liniowej, której realizacja mo-

że spowodować oddziaływanie na środowisko w różnych jego komponentach. 

Oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego otoczenia trasy inwestycji li-

niowej. Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji 

przedsięwzięcia można scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewiel-

kim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji. W trakcie realizacji 

inwestycji planuje się prowadzenie robót budowlanych przy budowie sieci wo-
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dociągowej wyłącznie w porze dziennej w godzinach 7-20 dla zminimalizowa-

nia wpływu hałasu na otoczenie pochodzącego z pracy maszyn budowlanych 

(koparki, środki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowla-

nych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy in-

westycji i ciągłe przemieszczanie się frontu robót tym samym rozproszenie za-

nieczyszczeń z emisji spalin z materiałów pędnych maszyn budowlanych. Wy-

konywane wykopy pod wodociąg spowodują chwilowe przekształcenie po-

wierzchni ziemi i okresowe zakłócenie walorów krajobrazowych w obrębie 

prowadzonych prac. Proces realizacji przedsięwzięcia pociągnąć może za sobą 

powstawanie odpadów takich jak kawałki rur, wycinki z połączeń odgałęzień 

rur, pręty stalowe, czy też nadmiar ziemi powstały z wykopu. Aby zapobiec de-

gradacji walorów krajobrazowych odpady te będą usuwane z miejsca powstania 

i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a na-

stępnie przekazane odbiorcy odpadów.  

 

2. Zakres obszaru ograniczonego użytkowania 

Projektowana budowa sieci wodociągowej po wybudowaniu nie spowoduje 

powstania obszaru ograniczonego użytkowania jak również zmian w sposobie 

użytkowania terenu. W trakcie realizacji przewiduje się czasowe zajęcie terenu 

wzdłuż trasy projektowanych sieci w pasie o szerokości około 3,0m. W trakcie 

budowy nie przewiduje się zajęcia sąsiednich nieruchomości, lokalizacja inwe-

stycji ogranicza się do dysponowania terenem w zakresie działek objętych pro-

jektem wykonawczym. 

 

 Opracował: 

               Jędrzej Krawczyk 

 


