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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-tłocznego z przyłączami. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową sieci kanalizacji 
sanitarnej. 

 
1.4 . Określenia podstawowe 

1.4.1.sieć kanalizacyjna sanitarna 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami INI. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 
- lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
- dziennik budowy, 
- jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz ST . 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI Wykonawcy stanowią 
część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, jak 
również dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić INI, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek, jeżeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
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aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia INI. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
a/ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
a/ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych  
b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 

 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 
miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę Jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu ich szkodliwość 
zanika ( np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić INI i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi INI i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
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nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał INI. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będę dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
uszkodzeń w tym obrębie, zgodnie z poleceniami Inżyniera Budowy. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty (do wydania potwierdzenia zakończenia przez INI). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla kubaturowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien rozpocząć je 
nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować INI o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania 
 

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa dopuszczenia i badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie 
partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i świadectw certyfikacji w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu 
robót. 
 
2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Wszystkie odpowiednie 
materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań INI. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
 
2.1.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez INI. Jeśli INI zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez INI. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
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Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez INI. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza 
terenem budowy, w miejscach uzgodnionych z INI lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez INI. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 
zgody INI. Zmianę materiału musi zaakceptować projektant. 

 
2.2. Kruszywo na podsypkę 

 
Podsypka może być wykonana z piasku lub drobnego żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 

odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112. 
 
2.3.Beton 

 
Beton hydrotechniczny B-15, B-20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-84/B-03264. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez INI. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji INI, nie może być zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
3.2 Sprzęt do wykonania sieci kanalizacyjnej 
 
3.2.1 Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót budowlanych, 
ziemnych i wykończeniowych: 
- koparkę podsiębierną 0,25m3 do 0,60 m3 
- spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM 
- sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytowa 
- urządzenie do przecisków 
- piłę do cięcia asfaltu i betonu 
- piłę motorową łańcuchową 
- sprzęt do uzupełnienia nawierzchni 
- piłę motorowa łańcuchową 4,2KM 
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3.2.2. Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy: 
- samochód dostawczy do 0,91 
- samochód skrzyniowy do 5t 
- samochód skrzyniowy od 5 do 1 Ot 
- samochód samowyładowczy od 25do 301 
- samochód beczkowóz 4t 
- przyczepę dłużycową do 1 Ot 
- wciągarkę ręczną od 3 do 5 t 
- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do l,6t od 3,2 do 5 t 
- wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5t 
- spawarkę elektryczną wirującą 300 A 
- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA 
- pojemnik do betonu do 0,75 dm3 
- maszyna do wierceń. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez INI, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2. Transport i rozładunek 

Ze względu na specyficzne cechy niektórych materiałów należy przestrzegać następujących dodatkowych 
wymagań: 

- transport powinien odbywać się tak, żeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych przewóz 
- powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C 
- załadunek i rozładunek nie wymaga użycia specjalnego sprzętu 
- przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, 
tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie były dłuższe niż 1,0 m 
- rozładunek materiałów w wiązkach o większych średnicach może wymagać użycia podnośnika z 
zawiesiem dwucięgnowym i trawersą z dwoma cięgnami z liny miękkiej, np. bawełniano-konopnej 

 
4.2.1.Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zniszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
4.2.2.Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.2.3. Transport cementu 

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed 
wilgocią. Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 

 
5.SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
5.1. Składowanie  
 

Materiały należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
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wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
wód opadowych. Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, wielkości i 
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych elementów. Podczas manipulowania, ładowania, transportu, rozładowywania i składowania należy 
zachować środki ostrożności. 

Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania ładunku. W trakcie 
składowania materiały należy chronić przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych (zakryte plandeką) 
oraz temperaturą (max temp. w miejscu przechowywania +30°C). 
 
5.2. Elementy betonowe prefabrykowane 
 

Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 
wyposażony w odpowiednie urządzenia dżwigowo-transportowe. Pomiędzy poszczególnymi rzędami 
składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. 
Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. Każdy rodzaj 
prefabrykatów powinien być składowany osobno. Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na 
podkładach o przekroju prostokątnym, zapewniających odstęp od podłoża minimum 15 cm. 
 
5.3. Kruszywo 

 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 

przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1 .Ogólne zasady wykonywania robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami INI. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez INI. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie INI, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez INI nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje INI dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INI uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy wykonawstwie, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia INI będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe ponosi Wykonawca. 
 
6.2 Roboty przygotowawcze. 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 

kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe z rzędnymi 

sprawdzonymi przez służby geodezyjne, a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże INI. 
 
6.3. Roboty ziemne 

 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte lub szalowane. Metody wykonania robót - wykopu 

(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami, do których dodaje się obustronnie 0,4 
m jako zapas na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego 
głębienia. Wydobyty grunt powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
 
6.4. Przygotowanie podłoża 
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W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt 

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien być wykonany od razu do pełnej 
głębokości. 

 
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

7.1.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI. Program zapewnienia jakości będzie 
zawierać: 
A/ część ogólną opisującą 
- organizację wykonania robót (terminy, sposób prowadzenia robót) 
- bhp 
- wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
- system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
B/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy , kruszyw itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
magazynowania 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
7.1.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli INI 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że ich poziom jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w OST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, INI ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
 
7.1.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez INI. 
 
7.1.4 Certyfikaty i deklaracje 

INI może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- Aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
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objęte certyfikacją określona w pkt 1 i które spełniają wymogi ST 
W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy . 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę INI. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7.1.5. Dokumenty budowy 
1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
- uwagi i polecenia INI 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
- wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót) 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone INI do 
ustosunkowania się. 

Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
2. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
3. Dokumenty laboratoryjne 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i powinny być udostępnione na każde życzenie INI. 
 
4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w pk-cie 1-3 , następujące dokumenty : 
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
b/ protokoły przekazania terenu budowy 
c/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne 
d/ protokoły odbioru robót 
e/ protokoły z narad i ustaleń 
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f/ korespondencję na budowie 
 
5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność jego natychmiastowe 
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla INI i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7.2. Kontrola, pomiary i badania 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i 
ustalić receptę. 
 

7.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez INI. W szczególności kontrola powinna 
obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych ułożenia ław w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z 
dokładnością do 1 cm 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 
mineralnego lub betonu 
- badanie odchylenia osi ścian 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji obiektu 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
- badania jakości betonu i zgodności z dokumentacją elementów budynku  
- sprawdzenie rzędnych ułożenia płyt stropowych 
 
7.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 1 cm 
- odchylenie ścian budynku od pionu i od poziomu nie powinno przekraczać 1 cm. 

 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji INI na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów określonych w umowie 
(okresy płatności na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i INI. 
 
8.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostka obmiarowa poszczególnych elementów robót jest podana w przedmiarze robót 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
 
9.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

9.1.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
b/ odbiór częściowy  
c/ odbiór ostateczny  
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d/ odbiór pogwarancyjny 
 
9.1.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje INI i eksploatator obiektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem INI i eksploatatora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia INI na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
9.1.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje INI. 
 
9.1.4. Odbiór ostateczny 
 
9.1.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości 
Jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie INI. Odbiór 
ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez INI 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności INI i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się 
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne) 
3. recepty i ustalenia technologiczne 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST 
8. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( np. przełożenie linii telefon., energet., 
gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
10. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej . 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
  
 

9.1.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI. Jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 
9.2. Odbiór końcowy 
 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie 
zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania obiektu w zależności od tego 
określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
10.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
 

Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. Dla pozycji 

kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 
10.2.Warunki Umowy i wymagania ogólne. 

 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki 

określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE -NORMY I INNE DOKUMENTY 

 
Normy 

1. PN-B-06712  Kruszywa naturalne do betonu 
2. PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i   
                                          mieszanka 
3. PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
4. BN-62/673 8-03,04,07 Beton hydrotechniczny 
5. PN-EN 1446:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych - oznaczenie   
                                          elastyczności obwodowej 
6.PN-EN ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie wskaźnika pełzania 
7. PN-EN 681 -1:1996 Uszczelki z elastomerów - wymagania dotyczące materiałów do uszczelnień połączeń   
                                           rur stosowanych w systemach wodnych i kanalizacyjnych 
8. PN-82/8336-02  Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne 
10. PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
11.PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach   
                                           obciążeń. Część 1: wymagania ogólne 
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12. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
 
Inne dokumenty. 

 
-     Prawo budowlane z 7.07.1994 z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1994.89.414) tekst jednolity Dz.U. z 2003 r nr 
80 poz. 718 z późniejszymi zmianami 
- Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego z dnia 3.11.1998r (Dz.U.1998rlO7 poz. 679).  
- aprobaty i kryteria techniczne dotyczące wyrobów budowlanych Dz.U. 1998 nr 140 poz. 906  
- warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych (Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji) 
- szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego z dnia 03.11.1998 r(Dz.U. 1998 nr 140 poz. 906)  
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu 
zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.luty 2003 r (Dz.U. nr 47/2003 r) 
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podziemnych sieci kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-tłocznego z przyłączami w ramach inwestycji: „Sieć 
kanalizacji sanitarnej z przyłączami”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy 
przebudowie i budowie sieci kanalizacyjnej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres stosowania dotyczy 
przebudowy i budowy sieci w gruntach nawodnionych i nienawodnionych. Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego 
robót: 

- kanalizacja  sanitarna grawitacyjna dn 200 i 160 mm z rur PVC/PE, montaż studni rewizyjnych dn1000, 500 z 
PEHD, PVC  i betonowych 
- kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE dn110,/90/75/63, montaż studni rewizyjnych dn1000, 
- przepompownie ścieków sieciowe P, 
- przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne dn 160 mm z rur PVC i PE, 

Zakres robót przy wykonywaniu sieci obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz 
podwieszenie instalacji obcych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
- ułożenie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, odgałęzień, montaż rur ochronnych i armatury 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
- odtworzenie nawierzchni po robotach, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
System kanalizacyjny — sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do odprowadzania 
ścieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.  
System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a przewody są 
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.  
Sieć kanalizacyjna ściekowa — sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i 
przemysłowych. 
Kanał ściekowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych 
Ścieki – wody zużyte i/lub wody powierzchniowe odprowadzane przewodem kanalizacyjnym 
Woda zużyta – woda zmieniona na skutek jej użycia i odprowadzona do systemu kanalizacyjnego 
Kanał – przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania ścieków i/lub 
wód powierzchniowych z więcej niż jednego źródła 
Przewód tłoczny – rurociąg, przez który są tłoczone ścieki 
Kanalizacja ciśnieniowa – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek ciśnienia 
wytworzonego przez pompy. Kanalizacja ciśnieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub 
zabudowie. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki 
kanalizacyjnej włazowej, z której przez zespół pompowy przepompowywane są przewodami ciśnieniowymi do 
kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni. 
Przykanalik ciśnieniowy – kanał odprowadzający pod ciśnieniem ścieki bytowo-gospodarcze z przydomowej 
przepompowni ścieków do grawitacyjnych lub ciśnieniowych kanałów zbiorczych. 
Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych 
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Kanał ogólnospławny – kanał odprowadzający zarówno ścieki sanitarne jak i opadowe 
Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 
Studzienka prefabrykowana — studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin 
włazowy są wykonane z prefabrykatów.  
Studzienka murowana — studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej wykonana jest z cegły.  
Studzienka włazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynności 
eksploatacyjnych w kanale.  
Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) — studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania czynności 
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych (czyszczenie kanałów) 
oraz techniki video do przeglądów kanałów.  
Komora robocza — część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych.  
Komin włazowy — szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia i 
wychodzenia obsługi.  
Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków.  
Złącze – połączenie między sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch elementów wraz z uszczelnieniem. 
Kanał – przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania ścieków i/lub 
wód powierzchniowych z więcej niż jednego źródła. 
Element prefabrykowany – wyrób wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu, na ogół w warunkach, 
gdzie stosuje się normę wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie jakością u wytwórcy. 
Dno rury – najniższy punkt powierzchni wewnętrznej trzonu rury lub kanału w dowolnym przekroju poprzecznym 
Grunt rodzimy – grunt wydobyty z wykonanego wykopu 
Przewód – rurociąg złożony z odcinków rur, kształtek i złączy między studzienkami kanalizacyjnymi lub innymi 
obiektami technicznymi 
Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką 
Rów przydrożny – rów zbierający wody z korpusu drogi 
Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
Woda zużyta – woda zmieniona na skutek jej użycia i odprowadzona do systemu kanalizacyjnego. 
Infiltracja – przedostawanie się wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego. 
Eksfiltracja – wyciek ścieków z systemu kanalizacyjnego do otaczającego gruntu. 
Powierzchnia zwilżona – wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych badaniem 
szczelności 
Sztywność obwodowa – wytrzymałość rury na odkształcenia średnicy spowodowane obciążeniem zewnętrznym 
przyłożonym wzdłuż jednej tworzącej rury wyrażona wzorem: 

SN=
3

mD
EI

         
gdzie: 
SN – sztywność obwodowa rury, w [kN/m2] 
E – współczynnik sprężystości przy ugięciu obwodowym, w  [kN/m2] 
I - moment bezwładności przekroju rury w kierunku wzdłużnym na jednostkę długości, w [m4/m] 
Dm – średnica osi obojętnej ścianki rury, w  [m] 
 
Układ podczyszczania – układ złożony z osadnika z przepływem poziomym i separatora lamelowego, 
przeznaczony do oddzielania substancji ropopochodnych z wód płynących w systemie kanalizacji deszczowej. 
Oddzielenie zanieczyszczeń następuje dzięki zjawiskom flotacji i sedymentacji podczas poziomego przepływu 
zanieczyszczonych wód poprzez specjalnie skonstruowane sekcje lamelowe (żaluzjowe) 
Beton zwykły — beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
Nasiąkliwość betonu — stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym.  
Stopień wodoszczelności — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego 
na próbki betonowe.  
Stopień mrozoodporności — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek 
betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.  
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G w MPa.  
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Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb
G — wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250.  
Pręty stalowe wiotkie — pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.  
Zbrojenie niesprężajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny.  
Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 
uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 
funkcjonowanie i eksploatację sieci wodociągowej 
Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do 
zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym 
Przyłącze wodociągowe – przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do instalacji wodociągowej 
Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przyłączy 
wodociągowych 
Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 
- armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 
- armatura odpowietrzająco -  zawory odpowietrzająco-napowietrzające, odpowietrzające, napowietrzające 
- armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne 
- armatura przeciwpożarowa – hydranty 
- armatura czerpalna – zdroje uliczne 
Przepompownia ścieków – obiekt inżynierski wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze 
urządzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy 
Układ pompowy – pompownia wraz ze współpracującymi przewodami tłocznymi 
Blok oporowy – element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i w pionie na skutek 
ciśnienia ścieków. 
Studnia rozprężna – stanowi uzupełniający obiekt systemów kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej. Pełni ona 
funkcję wytracania energii ścieków odprowadzanych z przepompowni do odbiornika. 
Zawór odpowietrzająco-napowietrzający – zawór który umożliwia odprowadzanie powietrza z przewodu 
tłocznego lub wprowadzanie do niego powietrza. 
Zasuwy odcinające - urządzenia mechaniczne służące do odcięcia dopływu ścieków. 
Przepływomierz - urządzenie przeznaczone do pomiaru objętości ścieków przepływających 
w rurociągu. 
Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 
Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną elektrooporowo a 
rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny 
umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni 
rury z kształtką. 
Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do łączenia 
powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, 
następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 
Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i zewnętrznej 
powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie elementu grzejnego i dociśnięcie 
łączonych powierzchni. 
Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za pomocą złączki 
zawierającej element zaciskowy. 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 
Przepięcie przyłącza – dokonanie połączenia nowego odcinka przewodu ze starym i skierowanie spływu ścieków 
nowym odcinkiem wraz z zablokowaniem możliwości przepływu starym w sytuacji przecinania się tras obydwu 
odcinków: istniejącego i projektowanego; odpowiednio do charakteru sieci. 
Przepięcie instalacji  – dokonanie połączenia nowego odcinka przewodu z odpływem ścieków z posesji i 
skierowanie spływu ścieków nowym odcinkiem wraz z koniecznymi połączeniami z instalacją wewnętrzną; 
odpowiednio do charakteru sieci . 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci powinny odpowiadać 
normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W 
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 
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wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacja projektową: 
 rury i kształtki kanalizacyjne PCW o sztywności obwodowej SN 12 kN/m2  lite, pełnościenne jednowarstwowe 

kielichowe z uszczelką wargową wmontowaną w kielichu   o średnicach: Dz200mm, Dz 160mm 
 rury i kształtki ciśnieniowe PE100 SDR17 (PN10),  
 rury i kształtki ze stali kwasoodpornej min. 1.4301  
 kompletne studzienki w systemie prefabrykowanych elementów z wodoszczelnego betonu o klasie 

wytrzymałości nie niższej niż C40/50, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw < 4 %) i mrozoodpornego 
(F-50), o średnicach: Dn1200mm 

 studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego Dn1000/400mm: rura trzonowa karbowana PP 
Dn1000/400mm, kineta  z tworzywa sztucznego dla rur PCW, pierścień uszczelniający, rura teleskopowa PCW,  

 studzienki rozprężne do wytracania energii z tworzywa sztucznego Dn1000mm: stożek PE, pierścień PE, 
okrągła podstawa PE, króćce dopływowe i odpływowe, pierścień zatrzaskowy z uszczelką 

 przepompownie - zbiorniki z polimerbetonu Dn1000mm z kompletnym wyposażeniem; zbiornik 
polimerobetonowy Dn 1000mm z kompletnym wyposażeniem 

 płyta stropowa żelbetowa – przejazdowa, nieprzejazdowa 
 kominki wentylacyjne 
 odgałęzienia siodłowe na rury PCW, PP, kamionkowe, żelbetowe 
 krata pomostowa stalowa typu WEMA z regulacją 
 zawór napowietrzająco-odpowietrzający do ścieków, kinematyczny Dn50mm z odejściem kołnierzowym 
 zasuwy nożowe żeliwo/stal z kółkiem ręcznym 
 zawór kulowy gwintowany Dn80mm 
 włazy żeliwne okrągłe 600mm kl. D400 wyposażone w zamknięcie zawiasowe z kluczem,  
 pokrywa włazu 0,90x1,0m ze stali kwasoodpornej 
 stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym 
 poręcz ze stali kwasoodpornej 
 przejścia szczelne 
 manszety z opaskami ze stali nierdzewnej 
 pierścienie samouszczelniające 
 uszczelka czterowargowa „in situ” 
 kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem 
 beton C6/9,  C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C35/45 XA3 
 stal zbrojeniowa A-III, A-0 
 kostka brukowa betonowa grubości 6cm, grubości 8cm 
 obrzeże betonowe 20x6cm 
 zaprawa cementowo-wapienna 
 cement 
 piasek 
 kit sikaflex lub równoważny (trwale plastyczny) 
 
Wszystkie Materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami 
Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
 
 
2.2. Składowanie materiałów 
 

2.2.1 Rury przewodowe 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków 
bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na 
całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur PE nie 
powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie 
promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30°C, 
2.2.2. Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. Podłoże 
składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo 
przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
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2.2.3. Cement 
Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany cement 
musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 
miesiące. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych: 
- piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
- żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
- koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 
- maszyna do wierceń poziomych, 
- spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny. 
 
3.2. Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy: 
- samochód dostawczy do 0,91, 
- samochód skrzyniowy do 5 t, 
- samochód samowyładowczy od 25 do 301, 
- samochód beczkowóz 41, 
- przyczepę dłużycową do 101, 
- żurawie samochodowe od 5 do 61, 
- wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
- zgrzewarkę do rur PE, 
- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
- pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 
- maszyna do wierceń. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być 
ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny 
sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o 
ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz 
ładować do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną 
ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 
średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach 
drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż 
wystające części rur. 
 
4.2. Transport armatury żeliwnej i elementów betonowych  

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
 
4.3. Transport mieszanki betonowej i zapraw 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują: 
- segregacji składników, 
- zmiany składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych oraz zapewnią właściwy 
czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki. 
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4.4. Transport kruszywa 
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki 

transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 
 
4.5. Transport cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed wilgocią. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy 
oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na 
każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co 
najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego 
osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w 
postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W 
przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad- i 
podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 
przylegający do wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.  
 

5.1.1. Prace rozbiórkowe 
Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia (montażowego) resztek starych budowli, 

chodników, krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w stosunku do których zostało to 
przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inżyniera Kontraktu. 

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i odwiezione w miejsce wskazane 
przez Inżyniera Kontraktu. Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione na wysypisko miejskie. W 
przypadku składowania tych materiałów poza pasem wywłaszczenia Wykonawca powinien uzyskać na to pisemną 
zgodę właściciela gruntu. Doły (wykopy) po usuniętych budowlach lub ich elementach, znajdujące się w 
miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Jeżeli budowle 
przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) 
Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. 

 
5.2. Roboty ziemne 

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a 
materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu podanym w p. 5.1.1. 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed 
szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez 
zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 

Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia 
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inżyniera 
Kontraktu. 

Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się 
stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli 
deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami 
lub klamrami. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i 
wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego 
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głębienia. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację. Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym 
powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) 
gruntu należy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy 
Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 

Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt sypki, 
naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0.05 MPa wg PN–86/B–02480 dające się wyprofilować wg 
kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu) nie wykazujące 
zagrożenia korozyjnego. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu 
powinna wynosić 0.2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/–3 cm. Zdjęcie tej warstwy 
powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub 
żwiru z piaskiem o grubości 10 cm, zgodnie z dokumentacją projektową. W gruntach gliniastych należy wykonać 
podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 10 cm zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 
 
5.4. Roboty montażowe 
5.4.1. Warunki ogólne 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej 
jednak niż 0,1%. Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających 
podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu 
do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 
m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm. I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: - w strefie o hz = 1,0 m, hn 
= 1,4 m 
 
5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów 
Przewody należy układać zgodnie z wymogami norm. Technologia układania przewodów powinna zapewnić 
utrzymanie trasy spadków zgodnie z profilami. Dla zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z 
projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć sznurek 
lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. 

Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się 
poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu.  

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie 
transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose 
końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. 

Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów. 
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. 

Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone i dopiero 
wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na 
przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do 
podłoża na całej swej długości, o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. 

Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd 
należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. 

Odchylenie osi ułożonego przewodu kanalizacyjnego od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać 
+/- 10mm.  

Różnice rzędnych ułożonego przewodu kanalizacyjnego od przewidzianych w projekcie nie mogą w żadnym 
punkcie przewodu przekroczyć +/- 1cm (przy pomiarze rzędnych w studzienkach) i nie mogą powodować na 
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.  

Głębokość posadowienia przewodu kanalizacyjnego powinna być zgodna z projektem, przy czym przykrycie (w 
razie nie stosowania izolacji cieplnej) po zasypaniu, mierząc od wierzchu przewodu do poziomu terenu, nie może 
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być mniejsze niż 100cm. Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku 
przeciwnego ani też jego zmniejszenia do zera. 

Odchylenie osi ułożonego przewodu ciśnieniowego od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać: 

 dla przewodów z tworzyw sztucznych 10cm 
 dla pozostałych przewodów 2cm 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu ciśnieniowego od przewidzianych w projekcie nie mogą w żadnym punkcie 
przewodu przekroczyć: 

 dla przewodów z tworzyw sztucznych +/- 5cm 
 dla pozostałych przewodów +/- 2cm 

 
Montaż przewodu za pomocą zgrzewania doczołowego poszczególnych odcinków rur ze sobą wykonywać na 
zewnątrz wykopu na podkładach drewnianych. Zgrzewać można ze sobą tylko rury należące do tej samej grupy 
wskaźnika szybkości płynięcia i o tej samej średnicy i grubości ścianki.  
-  Rury należy ustawiać współosiowo 
 -  Końcówki łączonych rur powinny być dokładnie wyrównane tuż przed zgrzewaniem  
 - Temperatura w czasie zgrzewania końców rur powinna zawierać się w granicach 210-220 °C 
 - Czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury powinien być możliwie krótki ze 
względu na dużą wrażliwość na utlenianie 

-  Siła docisku podczas dogrzewania była bliska zeru 
- Siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymywana na stałym poziomie Inne parametry 

zgrzewania takie jak: 
- siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 
- czas rozgrzewania, czas zgrzewania i chłodzenia, powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce 
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te 
nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez producenta. 
W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w wykonanym złączu należy je rozciąć i wykonać 
powtórnie. Wykonane połączenie należy pozostawić bez żadnych obciążeń (próba szczelności, nawiercanie) na 
minimum 1 godzinę w celu ustabilizowania naprężeń wewnętrznych. Maksymalna długość montowanego odcinka 
nie powinna przekraczać 100 m. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją. 

Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już 
części przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach. W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż 
jednej ze ścian wykopu następnie wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, 
przygotowuje odpowiednio obsypkę i ją ubija. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po 
obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. Nie wolno 
wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów (kawałki drewna, 
kamieni itp.). 
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,10 m., a 
różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać ±0,05 m. Elementy o średnicach dn 160 
mm można złożyć na powierzchni terenu i jako zmontowany węzeł z kształtkami przejściowymi opuszczać do 
wykopu. 
Każda zasuwa żeliwna powinna spoczywać na betonowym podłożu przed połączeniem z przewodami. Kaptur 
osłaniający połączenie przedłużki z wrzecionem powinien szczelnie przylegać do górnego kołnierza zasuwy. Rura 
ochronna powinna szczelnie przylegać do kaptura osłaniającego oraz wystawać co najmniej 10 cm nad spód 
skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna powinna być ustawiona równo z powierzchnią drogi lub chodnika na podparciu 
z bloków betonowych lub cegły. Rura ochronna i przedłużenie wrzeciona powinny znajdować się w 
położeniu pionowym. 
Podstawowym połączeniem przewodów PE z elementami uzbrojenia są połączenia kołnierzowe ze zgrzewaną 
tuleją. Połączenie kołnierzowe skręcić za pomocą śrub. Muszą być użyte wszystkie przewidziane w połączeniu 
śruby. Po skręceniu długość wystającego z nakrętki gwintu powinna być jednakowa i wynosić ok. 1.5-2 zwoje 
gwintu. Niedopuszczalne jest przesuniecie osi łączonych elementów. Należy stosować uszczelki z elastomeru. 
Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3 do 5 mm od wewnętrznej średnicy rury. 
Przewody z tworzyw sztucznych montować przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednak z uwagi na 
zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, przy montażu w temperaturach 0 °C do 10 °C 
należy przechowywać złączki, uszczelki i kształtki w ciepłym pomieszczeniu lub podgrzewać w momencie 
montażu (palnikiem gazowym). 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi, 
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sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.  
-    Rury docinać poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawędzi  
-    Oczyścić pierwszą lub drugą bruzdę z zanieczyszczeń  
-   Założyć uszczelkę we właściwym kierunku, starannie posmarować ją np. pastą BHR chroniąc ją 

przed zanieczyszczeniem  
-    Opuścić rurę do wykopu chroniąc przed zanieczyszczeniem 
-   Wprowadzić koniec rury z uszczelką w mufę i metodą wciskową wprowadzić do mufy do uzyskania oporu 
wykorzystując dźwignię ręczną  
 
Montaż przewodów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC. 
Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Sposób 
montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. Podłoże 
profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 
przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna 
ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. W 
pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie wykonuje się kolejne złącza i 
układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje odpowiednio obsypkę i następnie się ją ubija. 
Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, do czasu 
przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu 
przez podkładanie pod niego twardych elementów (kawałki drewna, kamieni itp.). 
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,10 m, a 
różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać ±0,05 m. Zmiany kierunku oraz połączenia 
należy wykonywać za pośrednictwem studni kanalizacyjnych betonowych dn 1200 mm. Studzienki wykonywać 
równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych. Należy je budować w wykopie jamistym z dnem 
wzmocnionym zagęszczoną warstwą żwiru lub tłucznia grubości 15 cm. W otworze przejściowym przez ścianę 
studni umieszczona jest fabrycznie uszczelka. Przed włożeniem rury w otwór należy koniec sfazować i powlec 
smarem poślizgowym. 
Studzienki rewizyjne na przyłączu z PE nie wymagają poszerzenia wykopu. Kinetę należy ułożyć poziomo na 
warstwie 5-10 cm nie zagęszczonej podsypki piaskowej. Rurę karbowaną docina się do wymaganej wysokości. 
Cięcie należy wykonać po środku karbu. Należy zamontować uszczelkę a następnie kielich kinety wyczyścić z 
zabrudzeń i posmarować środkiem poślizgowym. Zamontować poprzez wciśnięcie rurę trzonową w kielichu kinety. 
Studzienkę zasypać gruntem sypkim na całym obwodzie. 
Ustawić położenie wierzchu włazu odpowiednio do wierzchu terenu. 

 

5.4.3.Studzienki kanalizacyjne, przepompownie ścieków 

Studnie kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe 
Na kanałach głównych studzienki kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe wykonać w systemie prefabrykowanych 
elementów z wodoszczelnego betonu o klasie wytrzymałości nie niższej niż C40/50, wodoszczelnego (W 8) o 
średnicy 1200mm. Studzienki należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podłożu 
wykonanym metodą stabilizacji cementem. 
W skład studzienki wchodzi: 

 element denny studni z kinetą betonową wykonane jako monolit 
 kręgi betonowe prefabrykowane 
 odpowiednio zwężka prefabrykowana betonowa z uszczelką zintegrowaną lub pokrywa studzienna 

przejazdowa 400kN  
 pierścienie dystansowe betonowe 
 właz żeliwny kl. D400 okrągły 600mm wyposażony w zamknięcie zawiasowe z kluczem,  
 stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym w rozstawie wg PN 
 fabrycznie osadzane przejścia szczelne lub króćce połączeniowe dla odgałęzień kanalizacyjnych 

Prefabrykowane elementy studzienek łączyć za pomocą uszczelek elastomerowych.  Konstrukcja uszczelki 
umożliwiać ma szybki, pewny i bezpieczny montaż przy użyciu niewielkiej siły potrzebnej do wykonania 
połączenia. Do jej montażu należy użyć smarów poślizgowych. Smarem poślizgowym należy pokryć zewnętrzną 
powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię "zamka" górnego 
elementu studni nakładanego na uszczelkę. 
Połączenie elementów za pomocą uszczelek ma być szczelne i odporne na skutki przemieszczeń bocznych.  
 
Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego, studnie rozprężne 
 
Studzienki kanalizacyjne systemowe wykonać z tworzyw sztucznych o średnicy min. Dn1000/400mm. 



 22 

Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego powinny składać się z następujących elementów: 
 kineta przepływowa z tworzywa sztucznego 
 rura trzonowa karbowana z uszczelką  
 teleskopowy adapter do włazów  
 właz żeliwny kl. D400 600 wyposażony w zamknięcie zawiasowe z kluczem,  
 pierścień odciążający 

 
Przepompownie ścieków 
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej zamontować przepompownie ścieków.  
Przepompownie ścieków posadowić na podłożu z gruntu rodzimego (o strukturze piasku) stabilizowanego 
cementem. Grubość podłoża 0,3m. Stabilizację gruntu cementem ująć w cenie jednostkowej. 
Zamawiający wymaga, aby przepompownie ścieków, jako komplet - zbiornik z wyposażeniem, szafy sterownicze 
oraz system monitoringu pochodziły od jednego producenta.  
Przepompownie ścieków są obiektami typowymi, prefabrykowanymi, dostarczanymi i montowanymi wraz z szafką 
AKPiA przez dostawcę/producenta jako kompletne urządzenia. 
Przepompownie wykonać jako obiekty podziemne, w monolitycznych zbiornikach z polimerobetonu i żelbetu 
/zgodnie z DP/ i wyposażyć w pompy wraz ze stopami sprzęgającymi.  
Całość wyposażenia wewnętrznego przepompowni wykonać z materiałów nie podlegających korozji – stali 
kwasoodpornej oraz żeliwa pokrytego warstwą farby epoksydowej. 
Rurociągi tłoczne oraz inne elementy wewnątrz przepompowni wyposażyć we wszystkie niezbędne podpory i 
mocowania. W zbiornikach przepompowni wykonać skosy technologiczne z betonu B25/W8 (C20/25). Podpory, 
mocowania i wykonanie skosów ująć w cenie jednostkowej.  
Montaż przepompowni wraz z wyposażeniem, montażem wentylacji i podłączeniem przewodów wykonać wg 
wytycznych producenta przepompowni. 
Po zakończeniu robót montażowych przeprowadzić rozruchy przepompowni, których koszty ująć w Kwocie 
Kontraktowej. 
Szafki sterownicze przepompowni ścieków zamontować na fundamentach betonowych z betonu B15 (C12/15) w 
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej.  
W ramach robót montażowych związanych z instalacją pompowni, należy wykonać połączenie kablowe pomiędzy 
pompownią a szafką sterowniczą. Podłączenie to należy ująć w cenie jednostkowej montażu przepompowni. 
 
5.4.4. Próba szczelności 
Rurociągi grawitacyjne 
Po wykonaniu sieci należy poddać je próbie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltracji wód 
gruntowych do kanału. Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002 (Budowa i 
badania przewodów kanalizacyjnych), Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych wyd. PKTSGGiK Warszawa 1994r. oraz zaleceniami instrukcji montażowej producenta zastosowanych 
rur. Spośród wymienionych tu wymagań na szczególną uwagę zasługują: 

- odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanału między studzienkami z zamknięciem wszystkich 
odgałęzień, 

- zalecenie przeprowadzenia prób szczelności osobno dla przewodów z rur kanałowych i osobno dla 
studzienek wykonanych z betonu, 

- optymalna długość badanego odcinka sieci wynosi ok. 50m, 
- przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 

0,5m poniżej dna wykopu, 
- przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć 

rzędną niższą co najmniej o 0,5m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej, 
- zastosowanie metody przeprowadzenia próby i wielkości ciśnienia próbnego określonych przez 

producenta rur 
- podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno 

być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie: 
-30min. na odcinku o długości do 50m, 
-60min. na odcinku o długości ponad 50m 

- badanie na infiltrację przeprowadzić jedynie w przypadku występowania wody gruntowej powyżej 
posadowienia dna kanału. 

- badanie na infiltrację wykonać na całkowicie wykonanej w określonym terenie sieci bez podziału jej na 
odcinki, co wynika z faktu konieczności przerwania przed tą próbą odwodnienia wykopów. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez Wykonawcę, Inżyniera i 
Użytkownika. 
Rurociągi tłoczne 
Po wykonaniu rurociągów należy poddać je próbie szczelności z zachowaniem następujących zasad: 
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- rurociągi dłuższe niż 800m należy próbować odcinkami, optymalne długości badanych odcinków 
mieszczą się w granicach 300-500m, 

- kształtki połączeniowe i zamontowana armatura muszą być okryte podczas próby, 
- odcinki rur między ich połączeniami powinny być zasypane z zagęszczeniem gruntu a próba może odbyć 

się dopiero po 48 godzinach od momentu zasypania, 
- maksymalna temperatura wody przy próbie ciśnieniowej może wynosić 20˚C, 
- wypełnienie badanego przewodu wodą powinno odbywać się powoli z najniższego punktu rurociągu, 
- ciśnieniową próbę szczelności należy przeprowadzić po wzrokowym sprawdzeniu połączeń, 
- po całkowitym odpowietrzeniu i napełnieniu rurociągu należy pozostawić go na co najmniej 12 godzin 

celem ustabilizowania się temperatury, 
- po podniesieniu ciśnienia do poziomu ciśnienia próbnego należy odczekać ok. 2 godziny celem jego 

ustabilizowania, 
- ciśnienie próbne rurociągów p=0,4Mpa, 
- ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut. Po 

dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie powinien przekraczać 0,06Mpa. W czasie następnych 120 
minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02Mpa, 

- Po zakończeniu próby ciśnienia należy zmniejszyć jego wartość w sposób kontrolowany aż do 
całkowitego opróżnienia badanego przewodu. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez Wykonawcę, Inżyniera i 
Użytkownika.  
Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być 
możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny 
być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być 
zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być 
instalowana armatura przed przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do 
wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, każda rura powinna 
być w środku obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem, a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza 
rur nie powinny być zasypane. Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie 
hydraulicznej.  
 
5.4.4. Oznakowanie  sieci  
 
Oznakowanie rurociągów tłocznych  
Oznakowanie sieci wykonać po wykonaniu obsypki poprzez ułożenie nad rurociągiem na całej długości, na 
wysokości około 0,4m nad górną tworzącą rury taśmy ostrzegawczej - lokalizacyjnej z wkładką metalową 
magnetyczną łączoną na zaciski, z tworzywa sztucznego.  
Armaturę zabudowaną na sieci należy trwale oznakować w terenie tabliczkami. 
Tabliczki należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-B-09700.  
 
5.4.5. Inspekcja telewizyjna powykonawcza 

Inspekcja telewizyjna powykonawcza 
Po zakończeniu robót wykonać inspekcję przy pomocy kolorowej i samobieżnej kamery TV z głowicą obrotową. W 
trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi rurociągu. 
Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić 
wątpliwości, co do stanu kanału. W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje:  

- data/godzina;  
- nazwa ulicy;  
- numer studzienki początkowej i końcowej;  
- średnica kanału;  
- dystans bezpośredni od studni początkowej 

Inspekcje TV należy archiwizować i przekazać Inżynierowi na płytach DVD wraz z raportem (powykonawczym) 
zawierającym opis stanu rurociągu. 
 
5.4.6. Zasypanie wykopów, zagęszczenie i odtworzenie nawierzchni 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów z rur PE - 0,3 m. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien 
być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu. 
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Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia 
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności 

osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną 
podbudową drogi. 
Należy stosować się do poniższych wytycznych: 

1. wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu, 

2. jeżeli w miejscu prowadzonego wykopu w pasie drogowym występują grunty spoiste to należy wymienić 
grunt pod nawierzchnią na całej głębokości wykopu poniżej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty 
(piasek, pospółka), 

3. przed przystąpieniem do robót odtworzeniowych nawierzchni wykonać badanie zagęszczenia gruntu – 
wymagany wskaźnik zagęszczenia Is=1,00, 

4. docinanie nawierzchni wykonać z możliwie jak najmniejszą liczbą załamań linii cięcia, 
5. zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowej: 

a) szerokość odtworzenia nawierzchni obejmuje szerokość wykopu powiększoną o 35 cm z każdej strony 
wykopu poza szerokość nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawędzi wykopów, 

b) naprawa nawierzchni obejmuje całą konstrukcję nawierzchni ze wszystkimi jej warstwami, 
c) jeżeli po wykonaniu wykopów i wycięciu nawierzchni do odtworzenia pozostanie przy krawężniku pas 

szerokości mniejszej nż 60 cm a przy braku krawężnika poniżej 1 m, należy go zerwać bez naruszania 
istniejącej podbudowy i również na tym pasie odtworzyć nawierzchnię, 

d) układanie mieszanki asfaltowej wykonywać w temperaturze powyżej +50C, na suche, czyste, odpylone 
podłoże po uprzednim jego skropleniu asfaltem, na konstrukcję nawierzchni asfaltobetonowej w miejscu 
odtworzeń musi się składać: 

e) wymagane warstwy: podbudowa z tłucznia kamiennego drogowego: warstwa dolna o grubości 17 cm o 
frakcji 0 – 63 mm zaklinowana klińcem kamiennym o grubości 8 cm o frakcji 0-31,5 mm – łączna grubość 
podbudowy tłuczniowej 25 cm, oraz nawierzchnia asfaltobetonowa lub polimeroasfaltowa ma mieć dwie 
warstwy: warstwa wiążąca min. 5 cm i warstwa ścieralna min. 4 cm. Nawierzchnia ma być wykonana z 
masy asfaltowej o parametrach jak dla ruchu KR1-2, 

6. roboty prowadzone w drogach gruntowych utwardzonych kruszywem lub destruktem – w zakresie robót musi 
znaleźć się wykonanie w tej drodze nawierzchni tłuczniowej dwuwarstwowej: warstwa dolna z tłucznia 
kamiennego o grubości 15 cm o frakcji 0-63 mm, warstwa górna z tłucznia kamiennego lub destruktu o grubości 
8 cm o frakcji 0-31,5 mm w zakresie wykonywanego wykopu oraz profilowanie całej szerokości pasa 
drogowego ponownie do łukowego przekroju poprzecznego oraz o rzędnej niwelety równej niwelecie drogi, 
jaka była przed przystąpieniem do robót, 

4. jeżeli odtworzenie nawierzchni następuje na krawędzi jezdni, przy której brak jest krawężnika, poszczególne 
warstwy konstrukcji nawierzchni należy poszerzyć o tyle, ile wynosi grubość układanej nawierzchni, 

5. połączenie nawierzchni istniejącej z nowo układaną oraz z krawężnikiem uszczelnić taśmą asfaltową lub zalać 
mastyksem lub masą zalewową z zasypaniem drobnym kruszywem dwukrotnie – bezpośrednio po wykonaniu 
nawierzchni i powtórnie przed zakończeniem okresu gwarancyjnego, 

6. w przypadku robót w chodniku Wykonawca zobowiązany jest do przełożenia całej szerokości chodnika w 
przypadku, gdy odległość krawędzi wykopu do krawędzi chodnika jest mniejsza lub równa 1,5 m, 

7. włazy, zasuwy, skrzynki uliczne oraz inne urządzenia rewizyjne znajdujące się w poziomie terenu należy 
wyregulować z dopasowaniem do nawierzchni, tzn. należy im nadać pochylenie zgodne z pochyleniami 
nawierzchni, 

8. za stan chodników, pasów zieleni, jezdni sąsiednich i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada 
Wykonawca, 

9. ustawienie krawężnika winno nastąpić na ławie betonowej z oporem, a styk krawężnika i nawierzchni uszczelnić 
asfaltową masą zalewową, mastyksem lub asfaltem lanym,    

10. po wykonaniu podbudowy i nawierzchni końcowej należy ją skropić asfaltem drogowym, 
11. przed odbiorem końcowym oczyścić mechanicznie lub ręcznie nawierzchnię,  
12. po zakończeniu prac związanych z odtworzeniem nawierzchni należy zgłosić roboty do odbioru do Inwestora. 
 
UWAGA. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki po stronie Wykonawcy. 
 
5.4.7 Odwodnienie dna wykopu 

Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju wymaganej depresji, mogą występować 
trzy metody odwodnienia: 
- powierzchniowa, 
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- drenażu poziomego, 
- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Zgodnie z wykonaną opinią geotechniczną prace budowlane przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Wspólnej na dł. ok. 168 m wymagają wykonania tymczasowego odwodnienia wykopów. 
Zrzut wody przewidziano do istniejącego rowu odwadniającego znajdującego się w odległości ok. 260 m od 

inwestycji. 
Warunki ogólne i wymagania technologiczne 

Montaż igłofiltrów i rozpompowanie należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego hydrogeologa. Na bieżąco 
należy prowadzić dzienniki pompowania i notować ilości zrzucanej wody oraz jej stany. Wszelkie nawet drobne 
usterki należy usuwać na bieżąco, aby nie dopuścić do powstawania poważniejszych uszkodzeń. 
Projektowane instalacje i urządzenia służące do pompowania - sposób wykonania 

Przewiduje się instalację dwustronną igłofiltrów dn50 w rozstawie średniej co 1,5 m. Pompowanie wody w 
zaistniałych warunkach gruntowych będzie miało charakter ciągły dopóki rurociągi nie zostaną ułożone i zasypane. 
W czasie włączania instalacji należy prowadzić obserwacje co godzinę. W trakcie obserwacji, gdy poziom wody 
obserwowanej nie będzie się zmieniał o nie więcej niż 10 cm należy zmniejszyć ilość obserwacji do jednej na dzień. 
Jednakże po wystąpieniu nieprzewidzianych okoliczności (wyłączenie odwodnienia, awaria pomp, deszcze) ilość 
obserwacji należy zwiększyć według powyższej procedury. Ilość pracujących igłofiltrów (etapy) na placu budowy 
należy uzależnić od rzeczywistych dopływów. Prowadzenie robót ziemnych będzie miało kluczowe znaczenie dla 
szybkości i jakości odwodnienia. Wykop należy głębić ze spadkiem, od miejsca najniższego do najwyższego. 
Pompowanie można wspomagać zwykłymi pompami zatapialnymi w rząpiach (kręgach).  

Działanie igłofiltrów, separatora, sieci kanalizacyjnej i kolektorów wymaga obsługi i winno być przez cały 
okres eksploatacji nadzorowane przez co najmniej 1 pracownika. 
Sposób postępowania w przypadku awarii 

Awaria systemu następuje w momencie ujawnienia się nieprzewidzianych w projekcie sytuacji np. 
niekontrolowany dopływ wody, brak obniżenia zwierciadła wody pomimo pompowania. W takiej sytuacji należy 
zawiadomić inspektora nadzoru i projektanta, a następnie przystąpić do wykonania nowego projektu odwodnienia. 
Awarie systemu odwodnień, jak np. brak prądu, nie spowodują innych skutków poza opóźnieniem prac.  
Wpływ projektowanych urządzeń na środowisko 

Średnie wahania zwierciadła wody w trakcie pompowania są podobne do procesów naturalnych. Maksymalna 
depresja jest niewielka i będzie ona utrzymywana krótkotrwale. W latach lub okresach suchych istnieje duże 
prawdopodobieństwo zrezygnowania z konieczności odwodnienia. W okresach wezbraniowych poziom wody może 
być wyższy a odwodnienie większe. 
Rozliczenie z pompowanej wody prowadzić w dzienniku budowy. 
Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola, pomiary i badania 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie składu betonu i zapraw, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalenie metod wykonywania wykopów, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych 
punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
- badanie   prawidłowości   podłoża   naturalnego,   w   tym   głównie  jego   nienaruszalności, wilgotności i zgodności 
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z określonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi przedmiotowych w 
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przed korozją, 
- sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw i 
hydrantów, 
- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 
 
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ±3 cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 
- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla przewodów z tworzyw 
sztucznych ± 5 cm, 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów z 
tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego 
do zera, 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej 
podany w dokumentacji projektowej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione 
elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
- rozbiórka starych przewodów w m 
- rozbiórka nawierzchni w m2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową linii, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być 
mniejsza od 50 m i powinna wynosić około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego bez względu na 
sposób prowadzenia wykopów. Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru 
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odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub 
uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. Inżynier Kontraktu dokonuje odbioru robót zanikających. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725), 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, 
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy 
odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania 
przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, 
- wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża i fundamentu, 
- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 
- przeprowadzenie próby szczelności, 
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykop otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
FN-B-11111 Kruszywa    mineralne.    Kruszywa    naturalne    do    nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE) 
ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. 
PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
10.2. Inne dokumenty 
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych - 2001 r. 
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych - 2001 r. 
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. - 
Roboty ziemne 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
45317100-3   Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych 

 

     1. Wstęp 

     1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji oznaczonej w dalszej części ST są wymagania dotyczące zasilania 

zestawu pomp w przepompowni ścieków. 

 

1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 

wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

1.3.1 Montaż 

- Ułożenie kabla w ziemi od złącza pomiarowego do zestawu pompowego. 

- Ułożenie przepustu kablowego 

- Uziemienie punktu PEN w złączu do wartości 30Ω. 

 

1.3.2.  Zestawienie materiałów. 

Ilości poszczególnych materiałów i urządzeń zgodnie z przedmiarem robót. 

 

1.4 Wymagania dotyczące robót. 

1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność ST część ogólna. 

 

2. Materiały. 

Materiały i urządzenia powinny posiadać atesty i certyfikaty na zgodność z obowiązującymi 

przepisami i normami, które należy przekazać użytkownikowi w dniu przekazania obiektu do 

eksploatacji. 

 

3. Wykonanie robót. 

Wszystkie prace należy wykonać wg projektu stosując się do obowiązujących norm i przepisów oraz 

poleceń inspektora nadzoru. 

 

4. Kontrola jakości. 

Po wykonaniu robót stanowiących jednostkę obmiaru robót, Wykonawca jest zobowiązany do 

przeprowadzenia prób montażowych – wykonanie pomiarów i uruchomienie. Z wykonania prac należy 

sporządzić odpowiednie protokóły i przekazać użytkownikowi. 
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5. Obmiar robót. 

5.1. Jednostka obmiaru. 

Jednostkami obmiaru dla niniejszych robót są: 

- montaż złącza pomiarowego  kpl 

- wykonanie uziemienia    m 

- ułożenie kabla w ziemi   m 

- Ułożenie przepustu dla kabla     m 

 

6. Warunki szczegółowe odbioru robót elektrycznych. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania dokumentów potwierdzających należyte 

wykonanie robót oraz właściwych materiałów. 

Należy skompletować n/w dokumenty: 

- certyfikaty i atesty 

- instrukcje i karty gwarancyjne 

- protokóły badań i prób producenta 

- protokóły badań funkcjonalnych 

- protokóły niezbędnych pomiarów. 

 

7. Płatności. 

7.1. Płatności za roboty elektryczne. 

Płatności będą dokonane na podstawie obmiarów wg jednostek niniejszej ST. 

Cena obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup, dostarczenia i instalacja, 

- próby montażowe, 

- próby funkcjonalne i sprawdzenie odbiorcze instalacji, 

- pomiary i badania. 

 8. Przepisy związane. 

- Ustawa „Prawo Budowlane” 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków  -- technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

  (z późniejszymi zmianami) 

- Normy PN i BN 

 

 

 

 

 


