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PROJEKT ZAWIERA: 
I. CZĘŚĆ OPISOWA: 

1. Podstawa opracowania. 
2. Przedmiot opracowania. 
3. Zakres opracowania. 
4. Opis stanu istniejącego. 
5. Projektowane rozwiązanie. 
6. Dane charakteryzujące obiekt budowlany. 
7. Warunki techniczne wykonania rurociągu. 
8. Skrzyżowania wodociągu z przeszkodami terenowymi. 
9. Uwagi końcowe. 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 
1. Projekt zagospodarowania terenu. Odcinek W0-W4 w skali 1:500  – Rys. nr 1.1 
2. Projekt zagospodarowania terenu. Odcinek W4-W12 w skali 1:500  – Rys. nr 1.2 
3. Projekt zagospodarowania terenu. Odcinek W12-W23 w skali 1:500  – Rys. nr 1.3 
4. Projekt zagospodarowania terenu. Odcinek W23-W31 w skali 1:500  – Rys. nr 1.4  
5. Projekt zagospodarowania terenu. Odcinek W31-W34 w skali 1:500  – Rys. nr 1.5 
6. Projekt zagospodarowania terenu. Odcinek W34-W46 w skali 1:500  – Rys. nr 1.6 
7. Projekt zagospodarowania terenu. Odcinek W46-W51 w skali 1:500  – Rys. nr 1.7 
8. Profil podłużny sieci wodociągowej w skali 1:100/500    – Rys. nr 2.1 
9. Profil podłużny sieci wodociągowej w skali 1:100/500    – Rys. nr 2.2 
10. Profil podłużny sieci wodociągowej w skali 1:100/500    – Rys. nr 2.3 
11. Profil podłużny sieci wodociągowej w skali 1:100/500    – Rys. nr 2.4 
12. Schemat węzłów wodociągowych       – Rys. nr 3 
13. Schemat sieci wodociągowej       – Rys. nr 4 
14. Schemat studni wodomierzowej       – Rys. nr 5 
15. Schemat studni z zaworem odpowietrzającym     – Rys. nr 6 
16. Blok oporowy w węźle W0-W1      – Rys. nr 7 
III. ZAŁĄCZNIKI  
  1. Warunki techniczne 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.1. Zlecenie zamawiającego. 
1.2. Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500. 
1.3. Wizja lokalna w terenie. 
1.4. Ustalenia podjęte z inwestorem. 
1.5. Warunki techniczne wydane przez Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
1.6. Projekt budowlany. 
 

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA INWESTYCJI. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej PE Dz160mm SDR11 PN16 z polietylenu 
trójwarstwowego w ulicy Jany i ulicy Stożne, w Zielonej Górze na działkach nr 364, 386, 391, 435, 458 obręb 
0056 Jany. 
 
3.  ZAKRES OPRACOWANIA 
Branża sanitarna: sieć wodociągowa. 
 
4.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
Teren objęty opracowaniem położony jest w północno-wschodniej części Zielonej Góry, pomiędzy ul. Jany - ul. 
Stożne i stanowi pas drogowy z jezdnią asfaltową i poboczem gruntowym.  Pod względem geomorfologicznym 
teren ten znajduje się w obrębie Kotliny Kargowskiej, która jest częścią pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, na 
granicy Wysoczyzny Czerwieńskiej stanowiącej fragment Wzniesień Zielonogórskich.  
 

Na terenie objętym inwestycją występuje uzbrojenie podziemne: 
- kable energetyczne, 
- sieć wodociągowa, 
- gazociąg wysokiego ciśnienia. 
  
5.  PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE. 
Projektuje się sieć wodociągową PE Dz160mm SDR11 PN16 z rur polietylenowych trójwarstwowych pomiędzy 
ul. Jany i ul. Stożne w Zielonej Górze. Długość całkowita wodociągu to 2772m. Połączenie z istniejącą siecią 
wodociągową Dn 80mm wykonaną z rur azbestocementowych w ul. Jany nastąpi w punkcie oznaczonym 
symbolem „W0. Połączenie z istniejącą siecią wodociągową Dz 90mm wykonaną z rur PE w ul. Stożne 
nastąpi w punkcie oznaczonym symbolem „W49”. Jako zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz w celach 
eksploatacyjnych projektuje się hydranty nadziemne DN 80 mm lokalizowane w pasie zieleni poza jezdnią 
asfaltową drogi. Na trasie projektowanego wodociągu zlokalizowane są dwa cieki naturalne (Kanał Stary i 
Kanał Zimny Potok), przejścia przez cieki należy wykonać metodą bezwykopową (przecisk udarowy z 
wykorzystaniem rury przeciskowej). W punkcie W31 należy zastosować zawór odpowietrzający DN50 PN 16. 
W oznaczonych miejscach na trasie wodociągu należy wykonać przyłącza wodociągowe z rur PE o średnicy 
Dz 32mm (punkty charakterystyczne N1, N2, N3) zgodnie z planem zagospodarowania terenu (granice 
opracowania stanowi granica posesji właścicieli prywatnych - zaznaczono na projektach zagospodarowania 
terenu). Za nawiertką należy zastosować zasuwę odcinającą DN25 PN16 zabudowaną w skrzynce ulicznej. 
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6.  DANE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT BUDOWLANY. 
- Rury tworzywowe trójwarstwowe PE Dz160mm SDR11 PN16  L = 2772m 
- Rury tworzywowe PE Dz90mm SDR11 PN16    L = 18m 
- Rury tworzywowe PE Dz32mm SDR11 PN16    L= 26m 
- Hydrant nadziemny DN80 wraz z zasuwą DN80   kpl. 9 
- Zasuwa Dn 150 mm       kpl. 5 
- Zasuwa Dn 80 mm       kpl. 5 
- Zasuwa Dn 50 mm       kpl. 1 
- Zasuwa Dn 25mm       kpl. 4 
- Zawór odpowietrzający Dn 50mm     kpl. 1 

 
7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA RUROCIĄGU. 
7.1. Roboty ziemne. 
Przed przystąpieniem do budowy wodociągu, służba geodezyjna powinna wyznaczyć punkty 
charakterystyczne trasy. Większą część budowy wodociągu planuje się wykonać metodą bezwykopową za 
pomocą przewiertów sterowanych horyzontalnych (stanowiska wiertnicy oznaczono na Projekcie 
zagospodarowania terenu prostokątem koloru czerwonego). Jedynie w punktach umiejscowienia armatury, na 
dużych załamaniach trasy, w miejscu łączeń poszczególnych przewiertów oraz przy budowie przyłączy należy 
prace wykonać z wykorzystaniem wykopów (odcinki wykonywane ręcznie oznaczono na Projekcie 
zagospodarowania terenu linią przerywaną koloru czarnego).  
Na odcinkach przejść pod ciekami naturalnymi roboty wykonać w technologii bezwykopowej (przecisk 
udarowy). Dla w/w robót wykonać komory startowe i komory końcowe (opisano na Projekcie 
zagospodarowania terenu).  
 
Metoda przewiertu sterowanego horyzontalnego 
 

 Etap I- Wiercenie pilotażowe 
Podczas tego etapu prac wykonuje się otwór wiertniczy po założonej w projekcie trajektorii. Narzędziem 
urabiającym grunt jest tu najczęściej płytka sterująca (urabianie hydromonitorowe) lub w cięższych warunkach 
geologicznych- świder gryzowy (urabianie hydromonitorowe oraz kruszenie struktury przewiercanej warstwy). 
Trajektorie wiercenia kontroluje się przy pomocy różnego typu systemów nawigacji, co pozwala na prawidłowe 
wykonanie otworu pod względem położenia osi. Urobek powstały podczas wiercenia, wynoszony jest przez 
płuczkę wiertniczą. 
 

 Etap II- Poszerzanie otworu (rozwiercanie) 
W tej części robót, poszerza się powstały wcześniej otwór pilotażowy w celu umożliwienia instalacji rury o 
zakładanej średnicy. Grunt urabiany jest przy pomocy różnego rodzaju poszerzaczy do średnicy większej o 
 20% - 50% od średnicy instalowanej w otworze rury (nie są to wartości sztywne, ale ściśle powiązane z 
warunkami geologicznymi w miejscu wykonywania prac). Urobek powstały na skutek zwiercania warstw jest 
wynoszony z otworu przez płuczkę wiertniczą.  
 

 Etap III- Wciąganie rury przewodowej do otworu 
Ostatnim etapem instalacji jest wciąganie rury przewodowej do poszerzonego wcześniej otworu. Rura 
przewodowa jest połączona z rurami płuczkowymi przy pomocy głowicy do wciągania rur, przed głowicą 
instaluje się również rozwiertak, który dodatkowo rozwierca otwór już na etapie wciągania. Płuczka wiertnicza 
wynosi pozostałości urobku, a dodatki polimerowe w płuczce minimalizują tarcie pomiędzy rurą przewodową a 
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ścianą otworu wiertniczego, co ułatwia instalacje rury w otworze poprzez redukcje sił osiowych (moment 
obrotowy) oraz sił stycznych. 
 
Metoda wykopowa 
Wykopy należy wykonać w większości mechanicznie, ręcznie w miejscach zbliżeń  
i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Przewidziano wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach 
pionowych umocnionych.  Grubość warstwy podsypki 15cm. Ze względu na właściwości materiałowe 
zastosowanych rur zarówno podsypkę oraz obsypkę i zasypkę wstępną wykonać z piasków 
średnioziarnistych. W/w warstwy należy wykonywać równomiernie z obu stron przewodu i zagęścić 
niezwłocznie po wbudowaniu i to w taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia rur w planie jak i w ich 
przekroju poprzecznym. Zagęszczenie podsypki dolnej o warstwie grubości 5 cm układanej bezpośrednio pod 
przewodem wykonać do stanu średniego zagęszczenia. Ta część podsypki dolnej zostanie dogęszczona 
podczas zagęszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie ułożenia przewodu i pozwoli na jego 
elastyczne ułożenie. Zagęszczenie pozostałej części podsypki oraz obsypki i zasypki wstępnej do 50 cm 
ponad wierzch przewodu wykonywać ręcznie lub lekkim sprzętem warstwami 15 cm grubości. 
Niedopuszczalne jest stosowanie ciężkiego sprzętu. Zagęszczenie nie może być mniejsze niż 98% 
zmodyfikowanej próby Proctora. Na zasypkę główną wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej użyć 
gruntów sypkich niewysadzinowych, zasypkę wykonywać równomiernie, a grunt zagęszczać niezwłocznie  
po wbudowaniu warstwami grubości 15 cm przy zagęszczaniu ręcznym i 30cm przy zagęszczaniu 
mechanicznym. Do zagęszczenia warstw leżących do 1.0m powyżej wierzchu przewodu można używać 
sprzętu tylko lekkiego. W miarę zasypywania wykopu stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnień ścian. 
Demontaż rozpór prowadzić z należytą uwagą, by wyeliminować zbędne drgania przenoszone na otaczający 
grunt. Całą sieć przed zasypaniem zainwentaryzować geodezyjnie.  
Armaturę wodociągową oznakować tabliczkami. Skrzynki żeliwne zabezpieczyć przez obetonowanie betonem 
C16/20 (koperta betonowa o wymiarach 0,5m x 0,5m x 0,15m).  

Przed zasypaniem nowo wybudowanej sieci i przyłączy należy dokonać odbiór techniczny przez 
inspektora ZWiK. W trakcie odbioru należy przygotować próbę szczelności oraz przedłożyć szkice polowe i 
analizę geodezyjną potwierdzającą ułożenie przewodu zgodnie z projektowaną trasą, a także dokumenty 
potwierdzające jakość zastosowanych materiałów. 

 

7.2. Przejścia pod ciekami. 
Przejścia pod ciekami wodnymi (Kanał Zimny Potok i Kanał Stary) należy wykonać metodą bezwykopową. Ze 
względów technologicznych  przejście pod ciekami wodnymi (mały promień gięcia rury przewodowej, duże 
zagłębienie rury przewodowej pod ciekami oraz bliskość załamań poziomych o kącie 90 stopni) zamiast 
przewiertem sterowanym proponuje się zastosowanie przecisku udarowego z wykorzystaniem rury 
przeciskowej stalowej DN300. Na rurze przewodowej należy wykorzystać płozy  o wysokości 40mm. Płozy 
powinny być rozstawione co 1,5m a także 0,15m od początku i końca rury przeciskowej. Końce rury 
przeciskowej należy zabezpieczyć manszetami DN150/DN300. 
 
7.3. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja rurociągów.  
Hydrauliczne próby szczelności ułożonego przewodu wodociągowego przeprowadzić należy zgodnie  
z wymaganiami PN-B-I0725/1997 lecz zaleca się stosować normę europejską EN805: 1996, która dotyczy 
przeprowadzenia prób szczelności rurociągów PCV i PE. Na projektowanej sieci przeprowadzić próby 
szczelności na ciśnienie próbne minimum 1,0 Mpa. Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach 
szczelności należy przepłukać sieć czystą wodą a następnie poddać ją dezynfekcji wodnym podchlorynem 
sodu. Próby szczelności, płukanie i dezynfekcję wodociągu przeprowadzić etapami dzieląc na odcinki o 
długości 200-300m. 
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7.4. Oznakowanie trasy.  
Lokalizacja armatury winna być oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych wg PN-B-09700 

umocowanych na obiektach stałych lub na słupkach DN40 ocynkowanych.  
 

7.5. Materiał 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sieci wodociągowej z rur z polietylenu trójwarstwowego 

SDR11 PN16 i kształtek wykonanych z polietylenu SDR11 PN16 przeznaczone do transportu wody pitnej. 
Dopuszcza się zastosowanie innych rur o parametrach co najmniej równorzędnych lub lepszych. 

Przyłącza wodociągowe wykonać z rur PE klasy PE100, SDR 11. Rury PE wymagają zgodności z 
normą PN EN 12201 i powinny posiadać aprobatę IBDiM oraz ITB. 

  Na każdym przyłączu należy zastosować zasuwy domowe. Rury i kształtki powinny  
być przeznaczone do transportu wody pitnej i posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.  
 
Zasuwy na trasie wodociągu 
- ciśnienie nominalne min. PN 1,6 Mpa, 
- długość zabudowy F5, 
- korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa, min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo producenta oznakowane  

na korpusie w postaci odlewu, 
- pokrycie klina miękko uszczelniające z zewnątrz i od wewnątrz, elastomerem dopuszczonym do kontaktu  

z wodą pitną, 
- przelot korpusu zasuwy – nominalny, pełny bez gniazda w miejscu zamknięcia, 
- wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposażone w niskotarciowe podkładki 

ślizgowe lub łożysko, 
- uszczelnienie wrzeciona – min. Potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona z mosiądzu 

utwardzonego powierzchniowo, 
- zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią – uszczelka czyszcząca oraz pierścień 

zabezpieczający przed wykręceniem tulei, 
- śruby mocujące pokrywę – nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masą zalewową, 
- zabezpieczenie antykorozyjne – zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, grubość warstwy  
   min. 250 μm, 
- możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem, 
- kolor niebieski. 
 
Zasuwy do przyłączy domowych; 
- ciśnienie nominalne min. PN 1,6 Mpa, 
- korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa, min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo producenta oznakowane  

na korpusie w postaci odlewu, 
- pokrycie klina miękko uszczelniające z zewnątrz i od wewnątrz, elastomerem dopuszczonym do kontaktu  

z wodą pitną, 
- przelot korpusu zasuwy – nominalny, pełny bez gniazda w miejscu zamknięcia, 
- wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposażone w niskotarciowe podkładki  

lub łożysko, 
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- uszczelnienie wrzeciona – min. Potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona z mosiądzu 
utwardzonego powierzchniowo, 

- zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią – uszczelka czyszcząca oraz pierścień 
zabezpieczający przed wykręceniem tulei, 

- śruby mocujące pokrywę – nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masą zalewową, 
- zabezpieczenie antykorozyjne – zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, grubość warstwy  
   min. 250 μm, 
- możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem, 
- kolor niebieski. 
 
Skrzynki do zasuw 
- korpus żel., 
- pokrywa żeliwa szare GG-20, 
- wkładka – stal nierdzewna, 
- śruba – stal nierdzewna. 
 
Obudowy teleskopowe do zasuw 
- wrzeciono – stal ocynkowana, 
- rura osłonowa – HDPE, 
- kołpak – żeliwo GG-25. 
 
Hydrant nadziemny Dn80 z dwoma nasadami i podwójnym zamknięciem 
- ciśnienie nominalne 16 PN, 
- połączenie kołnierzowe wykonane zgodnie z PN, 
- korpus górny, korpus dolny – żeliwo sferoidalne min GGG-40; na korpusie oznakowanie hydrantu określające 

producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne, materiał korpusu w postaci odlewu, 
- kolumna – żeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna, 
- zabezpieczenie - nasad pokrywa nasady żeliwna lub ze stopu aluminium, 
- wrzeciono (trzpień) – stal nierdzewna z gwintem walcowanym, 
- uszczelnienie wrzeciona – podwójne o-ringi, 
- nakrętka wrzeciona – mosiądz o podwyższonej wytrzymałości, 
- odwodnienie – samoczynne z chwilą pełnego odcięcia przepływu tj. w położeniach pośrednich i przy 

całkowitym otwarciu powinno być suche, 
- grzyb (tłok hydrantu) – pokryty całkowicie powłoką elastomerową dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną, 
- zabezpieczenie antykorozyjne – zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, grubość warstwy 

min. 250 μm lub emaliowane,  część zewnętrzna odporna na promienie UV 
- kolor czerwony, 
- zabezpieczenie przeciw złamaniu, 
- wymagane certyfikaty i atesty – PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce. 
 
Studnia z zaworem odpowietrzającym 
- z kręgów betonowych Dn 1200mm, 
- zabezpieczone przed napływem wód gruntowych i opadowych, 
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- właz żeliwny D400 z wypełnieniem betonowym, 
- przejścia przez ściany studni zabezpieczyć uszczelnieniem przeznaczonym jest do wykonywania 
bezciśnieniowych przejść szczelnych dla rur, przechodzących przez wszelkiego rodzaju zbiorniki betonowe 
(szczegółowe rozwiązanie przedstawiono na rysunku studni wodomierzowej oraz studni z zamontowanym 
zaworem odpowietrzającym). 
 
Blok oporowy 
- wykonanie z betonu B20, 
- wymiary: h=0,3m, l=0,5m, b=0,18m, b1=0,08m, a=0,02 
- powierzchnia tylnej ściany bloku oporowego 0,15m2 
 
8. SKRZYŻOWANIA WODOCIĄGU Z PRZESZKODAMI TERENOWYMI 
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, wszelkie prace należy wykonywać ręcznie 
(2,0m przed i za osią istniejącego uzbrojenia [nie dotyczy istn. gazociągu i kabli energetycznych], 3m przed i 
za osią kabli energetycznych oraz 5,0m przed i za osią istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia). 
Skrzyżowania projektowanego wodociągu zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami 
oraz wytycznymi do projektowania i wykonania sieci wodociągowych. 
a) Przy skrzyżowaniach projektowanego wodociągu z liniami kablowymi elektroenergetycznymi, należy 
zachować minimalną odległość pionową 0,2m. Prace ziemne w odległości do 3,0m od urządzeń 
elektroenergetycznych prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. W miejscach zbliżeń i 
skrzyżowań z liniami kablowymi SN wykonać próbne przekopy lokalizacyjne. 
b) Przy skrzyżowaniach projektowanego wodociągu z kablami telekomunikacyjnymi należy zachować 
minimalną odległość pionową 0,2m. W przypadku mniejszych odległości należy przewidzieć zastosowanie 
zabezpieczenia na kablu dwudzielnej rury osłonowej z PCV Ø160. 
c) Przy skrzyżowaniach projektowanego wodociągu z istniejącą  kanalizacją  minimalną odległość pionową nie 
mniejszą niż 0,2m licząc od zewnętrznej ścianki rury do zewnętrznej ścianki przewodu kanalizacyjnego.  
d) Przy skrzyżowaniach projektowanego wodociągu z istniejącym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN300 
należy zastosować rurę ochronną na projektowanej rurze ochronnej. Końce rury ochronnej wyprowadzić 
minimum 6m licząc prostopadle od osi gazociągu. Należy zachować minimalną odległość pionową 
zewnętrznej ścianki rury ochronnej od zewnętrznej ścianki istniejącego gazociągu nie mniejszą niż 0,25m. 
Dodatkowo należy spełnić poniższe wymagania zgodnie z pismem PGNiG Oddział w Zielonej Górze nr pisma 
TK.2122.18(5).17 z dnia 28.02.2017r.: 
 Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie określić przebieg gazociągu w miejscu 
skrzyżowania z projektowaną inwestycją oraz głębokość jego posadowienia poprzez wykonanie ręcznych 
przekopów pod nadzorem uprawnionego eksploatatora gazociągu, wskazanego przez Dział Sieci Gazowych. 
 W pasie o szerokości 15 m na stronę od osi gazociągu nie wolno prowadzić jakichkolwiek prac bez 
zezwolenia i nadzoru ww. eksploatatora gazociągu. 
 Prace ziemne w miejscu skrzyżowania z ww. gazociągiem należy wykonywać ręcznie, a praca sprzętu 
mechanicznego zezwolona jest przy zachowaniu minimum 5 m, licząc od najdalej wysuniętej części sprzętu 
do osi gazociągu. 
 Prace montażowe w miejscu skrzyżowania należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. 
 Zabrania się na trasie przebiegu gazociągu składowania ziemi z wykopu oraz poruszania się sprzętem 
budowlanym oraz pojazdami, poza istniejącą jezdnią asfaltową. 
 Trasę projektowanej inwestycji należy oznakować zgodnie z obowiązującymi normami dla danego 
uzbrojenia podziemnego. 
 O terminie przystąpienia do prac w zakresie objętym uzgodnieniem należy powiadomić pisemnie, z co 
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, Dział Sieci 
Gazowych, adres: ul. Wilczak 45/47, 61-623 Poznań, (tel. 61 82 14 280, fax 61 82 14 261) i zlecić płatny 
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nadzór. W powiadomieniu należy podać: 
- nr uzgodnienia, 
- termin rozpoczęcia prac, 
- nazwisko osoby odpowiedzialnej z ramienia wykonawcy za prowadzone prace wraz z numerem 
telefonu kontaktowego. 
Kopię zlecenia dotyczącego nadzoru należy przesłać do PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, 
Dział Uzgodnień Zewnętrznych, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra (adres e-mail: 
uzg.owzg@pgnig.pl). 
 Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac dostarczyć do PGNiG SA w Warszawie Oddział w 
Zielonej Górze inwentaryzację powykonawczą miejsca skrzyżowania. 
Inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać: 

- sprawozdanie techniczne, 
- szkic połowy, 
- wykaz współrzędnych, 
- kopię mapy zasadniczej, 
- mapę numeryczną w skali 1:250 w systemie EWMAPA lub AutoCad. 

 
9.  UWAGI KOŃCOWE. 

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych w obrębie czynnych sieci wodociągowych  
i kanalizacyjnych musi powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby eksploatacyjne ZWiK Sp. z o.o.  
i jest zobowiązany do przedłożenia harmonogramu w celu jego uzgodnienia.  

- Przed zasypaniem wykopów w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą 
wodociągową, wykonawca musi zgłosić zamiar wykonania tych czynności odpowiednim służbom 
eksploatacyjnym ZWiK Sp. z o.o. 

- Wszystkie niezbędne szczegóły projektowanej sieci, rzędne i przebieg poszczególnych tras, średnice  
i spadki pokazano w części rysunkowej niniejszego opracowania. Przed podjęciem budowy 
projektowanej sieci teren wyznaczonych tras powinien zostać zaniwelowany, a same trasy 
geodezyjnie wyznaczone. 

- Miejsca skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym po ręcznym wykonaniu odkrywek 
zabezpieczyć poprzez odeskowanie oraz wykonać podwieszenia istniejących kabli i przewodów. 

- W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót należy zawiadomić nadzór inwestorski i autorski. 
- Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
- Całość robót objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II”. 
 


