
W związku z planowanym budową sieci wod.- kan. w nowo projektowanych ulicach na dz. nr geod.

568/1; 568/2; 568/3; 568/6; 568/7; 568/8; 568/9 568/11; 568/12 przedstawiam poniżej warunki
jakie należy spełnić przy projektowaniu n/w sieci:

Warunki techniczne przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej projektowanej sieci wodociągowej:
Miejsce włączenia;

-istniejąca sieć wodociągowa w ul. Komunalnej o średnicy 0 150

-istniejąca sieć wodociągowa w ul Nowomyśliwskiej o średnicy 0 180

2.  Sposób włączenia:

-należy zaprojektować włączenie za pośrednictwem trójnika z zasuwa odcinająca na nowoprojektowanej

-przed i za trójnikiem należy zaprojektować zasuwy odcinające na istniejącej sieci.

Warunki techniczne przyłączenia do  istniejącej  sieci kanalizacji  sanitarnej projektowanej  sieci
kanalizacji sanitarnej:

1.  Miejsce włączenia;

• istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Nowomyśliwskiej o średnicy 0 1000

-istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej w u! Komunalnej o średnicy 0 300

Warunki techniczne przyłączenia do  istniejącej sieci kanalizacji  deszczowej projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej:

1.  Miejsce włączenia;

-istniejąca sieć kanalizacji deszczowej w ul. Nowomyśliwskiej o średnicy 0 1400

-istniejący przepust kanalizacji deszczowej w ul. Komunalnej.

Dotyczy: warunków technicznych na budowę sieci wod.-kan. i budowę sieci kanalizacji deszczowej

w nowoprojektowanych ulicach na dz. geod. nr 568/1; 568/2; 568/3; 568/6; 568/7; 568/8;
568/9 568/11; 568/12 w miejscowości Międzyzdroje.

L.dz.: .i?^... 12015

Nowe Centrum Sp. z o.o.

ul. Gryfa Pomorskiego 23/16
72-500 Międzyzdroje

Międzyzdroje. 05.01.2015r.
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3.Na przyłączach wodociągowych należy stosować rury z PE koloru niebieskiego.

4.Studnie wodomierzowa mrozoodpome, bez dna, o przekroju prostokątnym z zestawem/ami konsoli

umożliwiającymi montaż wodomierzy DNI'5/20/25 (zawór odcinający, zawór zwrotny antyskażeniowy z

zaworem spustowym) zamontowanym/i na rozsuwanej listwie ze stali nierdzewnej, dostępnym/i z poziomu

gruntu. Studnia wyposażona w zwieńczenie teleskopowe zapewniające regulację wysokości do 200 mm i

nachylenie pod kątem do 10 st. oraz prostokątną pokrywę z ramą z żeliwa sferoidalnego klasy B125

zamykaną na zamek. Korek izolacyjny powinien tyć wykonany ze spienionego polietylenu, a izolacja

boczna studni z polistyrenu ( w przypadku średnicy wodomierzy powyżej DN25 należy stosować studnie

żelbetonowe ).

5.Na sieciach zewnętrznych wodociągowych należy stosować rury z materiałów ogólnie dostępnych

posiadających certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane odrębnymi przepisami.

6.Na sieci i przyłącza kanalizacyjne stosować materiały zPVCo strukturze jednorodnej (litej).

7.Minimalna średnica nowoprojektowanych grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej nie może być

mniejsza niż 200mm.

8.Minimalna średnica nowoprojektowanych grawitacyjnych przyłączy kanalizacji sanitarnej nie może

być mniejsza niż IĆOmm.

9.Minimalna średnica nowoprojektowanych grawitacyjnych przyłączy kanalizacji deszczowej nie może

być mniejsza niż I60mm,

Wymagania dla armatury wodociągowej:

Zasuwy:

Certyfikaty i dokumenty : Certyfikat ISO 9001, Ocena higieniczna PZH, Deklaracja zgodności z PN

wystawiona przez producenta, karta katalogowa, certyfikat znaku jakości RAL-GZ 662 GSK

Wymagania techniczno - materiałowe:

-Obudowa, głowica oraz kształtki wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum GGG40

-Ochrona antykorozyjna obudowy, głowicy za pomocą fluidyzacyjnego spiekania powłoki z proszków

epoksydowych lub EKB, grubość powłoki ochronnej minimum 250 pm, temp. Stapiania proszku

żywicy epoksydowej 200oC

-Korpus zamykający ( serce) wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum GGG40 z zawulkanizowana

powłoka z EPDM ( wewnętrznie i zewnętrznie)

-Przelot zasuwy prosty bez gniazda, na całej długości cylindryczny ( nie zawężony)

-Kostka zasuwowa stalą mosiężna wykonana metoda prasowania i oszlifowana

-Połączenia gwintowane ze stali nierdzewnej.

-Trzpień łączący teleskopowy ruchomy oryginalny producenta zasuwy, montaż  zamknięcia

samoczynny na zatrzask

-Kolor zasuwy niebieski

-Skrzynka zasuwowa duża z deklem żeliwnym typ ciężki.

Hydranty ppoż:



Warunki Wykonania:

1.Rozpoczęcie prac związanych z budowa sieci, przyłączy wymaga uzyskania uzgodnienia, o którym

mowa wpkt. i;2;3 ( Warunków Projektowania)

2.Rozpoczęcie prac związanych z budową sieci należy zgłości w ZWiK Sp. z o.o. w Międzyzdrojach na 7

dni przed planowanym terminem ze wskazaniem:

-Kierownika Budowy

-terminu rozpoczęcia prac

-harmonogramu prac

3.W czasie budowy sieci i/lub przyłączy odcinki ulegające zakryciu (zasypaniu) należy zinwentaryzować

geodezyjnie przez uprawnionego geodetę.

4.Włączenie do eksploatacji  nowo wybudowanych sieci może nastąpić wyłącznie w obecności

pracownika ZWiK Sp. z o.o. w Międzyzdrojach po dokonaniu odbioru technicznego.

Warunki odbioru:

1.W czasie budowy sieci odcinki ulegające zakryciu (zasypaniu) należy zgłosić do odbioru w ZWiK Sp. z

0.o. w Międzyzdrojach.

2.Dla wykonanych sieci wodociągowych należy wykonać próbę ciśnieniową z udziałem przedstawiciela

ZWiKSp. z o.o. w Międzyzdrojach

3.Dla wykonanych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy wykonać próbę szczelności z udziałem

przedstawiciela ZWiK Sp z o.o. w Międzyzdrojach.

4.Do odbioru końcowego nowo wybudowanych sieci należy dostarczyć:

-ważne warunki techniczne

-jeden egzemplarz uzgodnionego przez ZWiK Sp. z o.o. w Międzyzdrojach projektu budowlanego z

naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, podpisany przez Kierownika budowy,

-jeden egzemplarz  powykonawczej   inwentaryzacji   geodezyjnej,   szkicu polowego,  wykazu

współrzędnych elementów wbudowanego uzbrojenia podziemnego,

-pozytywny wynik badania bakteriologicznego wody z wykonanej sieci wodociągowej.

-protokół z próby ciśnieniowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami podpisany przez kierownika

budowy oraz przedstawiciela ZWiK Sp. z o.o. w Międzyzdrojach.

-protokół z próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej podpisany przez kierownika

budowy oraz przedstawiciela ZWiK Sp. zo.o. w

- karty zgrzewów sieci wodociągowej podpisane przez kierownika budowy.

Wymagania ogólne w zakresie stosowania materiałów i armatury.

1.Na przyłączach wodociągowych orai sieciach zewnętrznych stosować wyłącznie zasuwy z żeliwa

sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem lub tworzywa sztucznego ( POM-żywica poliacetalowijz

obudowa teleskopową.">

2.Na włączeniach mniejszych niż fi 63 mm stosować opaski z zasuwą odcinającą lub nawiertaki z

zaworem odcinającym.
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Warunki ogólne:

1.Niniejsze warunki nie stanowią zgody na włączenie projektowanych sieci i przyłączy do istniejącej

sieci wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej.

2.Warunkiem uzyskania zgody na włączenie ww. sieci i przyłączy do istniejącej sieci wodociągowych

i/lub kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej jest wybudowanie sieci i przyłączy zgodnie z Prawem

Budowlanym.

3.Niniejsze warunki nie stanowią zgody na pobór wody z sieci wodociągowych i/lub odprowadzania

ścieków do kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej.

4.Warunkiem rozpoczęcia dostawy wody do projektowanej sieci wodociągowej i/lub odbioru ścieków z

projektowanej kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej po ich wybudowaniu jest dokonanie przez ZWiK Sp.

z o.o. w Międzyzdrojach z wynikiem pozytywnym odbioru technicznego tych sieci.

5.Warunki tracą ważność po upływie 2 lat od wydania.

Warunki Projektowania:

1.Projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca

2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2.Trasy projektowanych sieci i/lub przyłączy należy uzgodnić w Zespole Uzgodnień Dokumentacji

Technicznej w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim po wcześniejszym łagodnieniu w ZWiK

Sp. z o.o. w Międzyzdrojach.

3.Projekt budowlany (2 egz.) zawierający lokalizacje sieci, ilość zasuw oraz profile należy uzgodnić w

ZWiK Sp. z o.o. w Międzyzdrojach.

4.Sieci wod-kan w miarę możliwości należy lokalizować poza jezdniami.

5.Lokalizacje studni rewizyjnych, separatorów na sieciach kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej należy

projektować w miarę możliwości  w miejscach,  do  których można zapewnić dojazd ciężkim

specjalistycznym sprzętem.

6.Na każdym przyłączu kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować studzienkę rewizyjną,

lokalizację studni rewizyjnej na przyłączu kanalizacji sanitarnej należy projektować w miejscach, do

których można zapewnić dojazd ciężkim specjalistycznym sprzętem.

- lokalizację studni rewizyjnej na przyłączu kanalizacji deszczowej należy projektować w granicy

posesji.

7.Miejsce posadowienia studzienek rewizyjnych należy uzgodnić (w formie pisemnej) z właścicielami

posesji.

8.Należy zabezpieczyć możliwość odwodnienia i płukania projektowanych sieci wodociągowych.

9.Każde odstępstwo od wydanych warunków i uzgodnionego projektu budowlanego wymaga ponownego

uzgodnienia w ZWIK Sp. z o.o. w Międzyzdrojach.
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9K 1
Certyfikaty i dokumenty: Certyfikat ISO 9001, Świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie ppoż.

Wydana przez centrum Naukowo - Badawcze Ochrony przeciwpożarowej w Józefowie, ocena higieniczna

PZH. Deklaracja zgodności z PN wystawiona przez producenta, karta katalogowa

Wymagania techniczno - materiałowe;

-Obudowa i głowica wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum GGG40

-Ochrona antykorozyjna obudowy i głowicy za pomocą fluidyzacyjnego spiekania powłoki z proszków

epoksydowych lub EKB, grubość powłoki ochronnej minimum 250 pm, temp. Stapiania proszku żywicy

epoksydowej 200oC

-Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach pośrednich

odwodnienie ma być szczelne.

-Wrzeciono i trzpień uruchamiający za stali nierdzewnej  z gwintem walcowanym, w części

uszczelniającej szlifowany.

-Nakrętka wrzeciona demontowałna, mosiężna wykonana metoda prasowania.

• Połączenia gwintowane ze stali nierdzewnej.

-Skrzynka zasuwowa duża z deklem żeliwnym typ ciężki.

Wymagania dla materiałów kanalizacyjnych:

•Studnie kanalizacyjne

Certyfikaty i dokumenty: Deklaracja zgodności z PN wystawiona przez producenta

Wymagania techniczno - materiałowe;

-Należy  zaprojektować  z  prefabrykowanych  elementów betonowych,  polimerobetonowych  i

żelbetonowych, łączonych na uszczelnienie gumowe z wykonanymi fabrycznie kinetami i stopniami

włazowymi.

-W tym element z otworem i przejściem szczelnym dla przykanalika

-Zwieńczenia studni i wpustów projektować zgodnie z PN-EN124

-Głębokość osadzenia włazu min. 50 mm

-Wpusty uliczne:

Certyfikaty i dokumenty: Deklaracja zgodności z PN wystawiona przez producenta

Wymagania techniczno — materiałowe;

-Należy zaprojektować z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetonowych , w tym element z

otworem i przejściem szczelnym dla podłączenia przykanalika

-Głębokość osadzenia kratki wpustu min. 50mm.

-Wpusty uliczne z osadnikiem


