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ST-00-00  WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. WSTĘP  
 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z Przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej budynków   
ul. Mickiewicza 5, 7, 9 w Weglińcu. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST  
 
1.2.1.  Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Kontraktowy 
przy realizacji robót, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.  

 
1.3. Zakres Robót objętych ST  
 
1.3.1. Zakres robót zawartych w ST zawiera: 

• Roboty ziemne,  
• Budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej, 
• Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,  
• Budowę przyłącza wodociągowego, 

 
1.4. Zakres prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

• wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
• zabezpieczenie wykopów obudową segmentową, 
• pozyskiwanie gruntu – piasek/pospółka, z wykopaliska zatwierdzonego przez 

Inspektora, 
• zakup, dowóz materiału do wbudowania, 
• zasypanie wykopów po robotach montażowych sieci – wymiana gruntu 

(piasek/pospółka), 
• zasypanie wykopów po robotach montażowych sieci – gruntem z odkładu, 
•  wywóz gruntu z wykopu nieprzydatnego wraz z kosztami składowania po stronie 

Wykonawcy, 
• zagęszczenie i badania laboratoryjne. 
 

Wykonawca własnym staraniem zapewni zagospodarowanie placu budowy w zakresie min: 
- dostawy energii do placu budowy, 
- dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych, 
- oznakowania placu budowy. 
- objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
- wdrożenie projektu organizacji ruchu zastępczego i wprowadzenie dalszych   ewentualnych 
zmian, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu jeżeli będą konieczne, 
- przygotowanie terenu, 
- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 



 

- usunięcie oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- umocnienie i rozebranie umocnienia ścian wykopów, 
- odwodnienie wykopów, 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich  zgodność  z  
umową i poleceniami Inspektora nadzoru.   
 
1.5.1. Organizowanie robót i przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami    prawnymi   i  administracyjnymi, lokalizację  i  
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów  oraz  dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej.  
Na  Wykonawcy  spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu  punktów  
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót, a uszkodzone  lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.5.2.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie 
przepisów oraz musi zapewnić ochronę własności osób trzecich,  głównie Zamawiającego 
oraz właścicieli urządzeń nie będących własnością Zamawiającego. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca musi uzgodnić z właścicielami tych urządzeń sposób 
ich zabezpieczenia na czas robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Inspektora nadzoru i 
Zamawiającego, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone jakieś instalacje i urządzenia. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wynikłe w trakcie i z powodu prowadzenia prac i 
zobowiązany jest w tym zakresie posiadać odpowiednie ubezpieczenie. 
 
1.5.3. 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 plac 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 placu 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:  

 
1. Lokalizację ukopów, składowisk i dróg dojazdowych,  
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
-  możliwością powstania pożaru.  

 
1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie: 
Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 



 

zapewnienia bezpieczeństwa a także zapewni wyposażenie pracowników w wymaganą odzież 
i sprzęt ochronny. Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane jest 
zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem robót) „planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zwanego „planem bioz”, uwzględniając również 
wymagania określone w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).   
Wykonawca  będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca zobowiązany jest tak prowadzić roboty budowlane by nie nastąpiło zaprószenie 
ognia i posiadać w pobliżu prowadzonych robót budowlanych sprawny podręczny sprzęt 
gaśniczy zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 
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.  
 
1.5.5. Dokumentacja Projektowa  

1. Dokumentacja projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych zawiera 
rysunki techniczne . 

2. Jeżeli   w   trakcie  wykonywania  Robót  okaże  się  koniecznym uzupełnienie 
dokumentacji   projektowej   przekazanej   przez Zamawiającego,  Wykonawca 
sporządzi  brakujące  rysunki i ST na własny  koszt  w  4  egzemplarzach  
i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

 
 1.5.6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego  Wykonawcy stanowią część Kontraktu, 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 dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
1. Specyfikacje techniczne 
2. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków i 
ważniejszy jest od danych wymienionych w części opisowej dokumentacji technicznej. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w 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 bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 



 

 
1.5.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do utrzymania ruchu publicznego  na terenie  budowy,  w  
okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
Przed  przystąpieniem  do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru 
do  zatwierdzenia  projekt  organizacji  i zabezpieczenia placu budowy. 
W  czasie  wykonywania  robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i pieszych. 
Wszystkie  znaki,  zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, są 
włączone w cenę umowną.  
Fakt  przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich  rozpoczęciem  w  
sposób  uzgodniony z Zamawiającym.  
 
1.5.8. 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.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia,  wydane  
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające  brak  szkodliwego  oddziaływania 
tych materiałów na środowisko.  
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko w czasie robót,   
a  po  zakończeniu  robót  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.  

 
1.5.9.Ochrona Robót  
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały   
i  urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Inspektora 
nadzoru oraz będzie  utrzymywać roboty do tego czasu.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej  elementy  były  w  
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru robót.  
Inspektor nadzoru  może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie  Inspektora nadzoru    powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku, gdy nastąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora nadzoru  o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach pokazanych w dokumentacji projektowej dostarczonej przez 
Zamawiającego. 



 

Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych 
środków ochrony osobistej. 

Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być 
oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a 
w przypadkach koniecznych także okulary ochronne. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
1.5.10. 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 Inspektora nadzoru  o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
1.6. Nazwy i kody  
 

- CPV 45232440-8; Roboty budowlane  w zakresie budowy rurociągów do  
 odprowadzenia ścieków 
- CPV  45232100-3  Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów, 

 
1.7. Określenia podstawowe  
 
Użyte  w  ST  określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą PN - 
ISO 7607-1 - „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 „Budownictwo -  
Terminy stosowane w umowach” 
 
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego . Wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania    robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,   
Inżynier/Kierownik projektu  - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem, 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, 
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, 
Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z  ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 
Laboratorium  -laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych  
z oceną jakości materiałów oraz Robót, 
Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 



 

Miejsce wywozu - miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające 
obowiązujące przepisy prawa, 
Miejsce magazynowania - miejsce tymczasowego składowania pozyskane staraniem i na 
koszt  Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa, 
Miejsce zrzutu wód gruntowych - miejsce zrzutu wód gruntowych  odpompowanych w 
trakcie realizacji robót pozyskane staraniem i na koszt  Wykonawcy, 
Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 
Odkład - miejsce w bliskości realizowanych robót pozyskane staraniem i na koszt 
Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa, 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru , w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy, 
Projektant  - uprawniona osoba prawna i fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej, 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ilości zintegrowanych ( przedmiar) będących 
elementem rozliczeniowym, 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej lub 
całkowita modernizacja/przebudowa z włączeniem do istniejącej kanalizacji wraz z 
wykonaniem robót  towarzyszących, nawierzchni drogowych, usunięciem kolizji i 
uruchomieniem, 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego na przykład dolina, bagno, rzeka, ciek wodny, drzewo, krzew, 
itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania   
budowlanego na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która  
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem  robót, 
Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego, 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne  miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy, 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno - użytkowych, Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z 
budowa i utrzymaniem kanalizacji sanitarnej lub jej elementu, 
Zajęcie pasa drogowego - czasowe zajęcie części drogi lub chodnika. 
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna -  sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona  do 
odprowadzenia ścieków sanitarnych. 
Kanał sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków 
sanitarnych. 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 
na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 



 

innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika. 
Komin włazowy- szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony 
do zejścia obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Średnica nominalna - jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub 
średnicy wewnętrznej rurociągu odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym 
wyrażonym w mm, 
Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako 
maksymalna różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi 
odcinkami przewodu. 
Odległość bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie 
poziomej pomiędzy obrysem budowli a osią przewodu. 
Zgrzewanie - metoda spajania przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku, 
niezależnie od źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia. 
Zgrzewalność - podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych 
warunkach technologicznych. 
Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1     Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót budowlanych powinny 
spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie 
stosowane przez producentów. 

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powinny posiadać deklaracje zgodności lub oznakowanie CE 
zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji powinny mieć udokumentowaną 
dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, 
któremu mają służyć. 

Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą 
Techniczną Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. 
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497). 

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać 
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041). 

Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta 
zawierającą: 



 

a. określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego  wyrób budowlany; 
b. identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 
gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego; 
d. numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
e. inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej 
f.       nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 
systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty 
świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie 
z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
 
2.2.  Źródła uzyskania materiałów  
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego 
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja Inspektora nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
Materiały  nie  odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione  z  placu  budowy,  bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera.  

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały,  
Wykonawca  wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  
i niezapłaceniem.  
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora 
nadzoru na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 
materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 



 

zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy  będą   
one  potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie placu  budowy   
w  miejscach  uzgodnionych z Inżynierem lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 
3. SPRZĘT  
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,. W  przypadku  
braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt  powinien być  uzgodniony   i 
zaakceptowany przez  Inżyniera.  
Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,   zgodnie    
z zasadami  określonymi  w  Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera  
w terminie przewidzianym umową..  
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i narzędzia nie gwarantujące zachowania  jakości i 
warunków wyszczególnionych w umowie, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót.  
 
4. TRANSPORT  
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 Inspektora nadzoru,  
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,  na 
polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy.  
Wykonawca  będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, 
na własny koszt.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania Robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu,   
oraz   za   jakość   zastosowanych   materiałów  i wykonywanych  robót,  za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, poleceniami  Inspektora nadzoru. 

 



 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w planie    
i  wyznaczenie wszystkich  elementów  robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub 
przekazanymi na piśmie instrukcjami Inżyniera.  
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w  czasie trwania robót,  
jeśli  wymagać tego będzie Inspektora nadzoru r. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru  
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą  zatrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót  
 
Celem  kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 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  jakości Inżynier może żądać od Wykonawcy  
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadawalający.  

 
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  ST,  
normach  i  wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały  one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest  konieczny,   aby   zapewnić  wykonanie  robót  
zgodnie  z umową.  

 
Wykonawca   dostarczy   Inspektorowi nadzoru   świadectwa,  że  wszystkie stosowane   
urządzenia   i   sprzęt   badawczy  posiadają  ważną legalizację,  zostały  prawidłowo  
wykalibrowane  i  odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszelkie koszty związane z organizowaniem i przeprowadzaniem badań materiałów ponosi  
Wykonawca.  
 
 
 



 

6.2. Pobieranie próbek  
Próbki    będą   pobierane   losowo.   Zaleca   się   stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie  jednostkowe  elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektora nadzoru  będzie  miał  zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

 
Na  zlecenie  Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania  tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o  ile  kwestionowane  materiały  nie  
zostaną  przez  Wykonawcę usunięte  lub  ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

 
6.3. Dokumenty budowy  
 
(1) Dziennik Budowy  
Dziennik  Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i  Wykonawcę  w  okresie od przekazania Wykonawcy placu 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 wykonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  
Wszystkie załączone  do  dziennika  budowy  protokoły i inne dokumenty będą jasno 
ponumerowane, podpisane i  opatrzone  datą przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  

 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
-  datę przekazania Wykonawcy placu budowy,  
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
-  uzgodnienie  przez  Inspektora nadzoru  programu zapewnienia jakości i  harmonogramów 
robót,  
-  terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia poszczególnych elementów robót,  
-  przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody w  ich prowadzeniu, daty, przyczyny  
i okresy każdego opóźnienia,  
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora nadzoru, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia  i  daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych 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 bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót,  
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  



 

- wyniki  prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 
Wszystkie propozycje,  uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  
Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru wpisane do  dziennika  budowy  Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika  budowy obliguje  Inspektora nadzoru do ustosunkowania  się.  

 
(2) Księga obmiaru  

 
Księga  obmiaru stanowi  dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego   
postępu każdego z elementów wykonanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych  robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  w wycenionym przedmiarze 
robót i wpisuje do księgi obmiaru.  

 
(3) Pozostałe dokumenty budowy  

 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(1) i (2) następujące 
dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,  
c) umowy  cywilno-prawne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i polecenia Inspektora nadzoru,  
f) korespondencję na budowie.  
 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy  

 
Dokumenty  budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane  
do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.  
Obmiaru  robót  dokonuje  Inspektor nadzoru po  pisemnym  powiadomieniu przez 
Wykonawcę  o  zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.  

 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy   
od  obowiązku  ukończenia wszystkich  robót.  Błędne dane zostaną poprawione  
wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.  



 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą  do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  
w umowie  lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,  
objętości  będą  wyliczone w 

- m3 jako długość pomnożoną przez średnią wysokość i szerokość, 
- m2 jako długość pomnożoną przez średnią szerokość, 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  
Wykonawcę.   
Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt wymagają  badań atestujących  to  Wykonawca  będzie  
posiadać  ważne  świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót.  

 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym przejęciem robót,  a  
także  w  przypadku  występowania  dłuższej przerwy w robotach. 
Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza  się w  czasie ich wykonywania.  
Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Wszystkie roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary   skomplikowanych   powierzchni   lub   objętości   będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą 
być dołączone w formie  oddzielnego  załącznika  do księgi obmiaru, którego format zostanie 
uzgodniony z Inspektora nadzoru.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Odbiór robót.  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a. odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b. odbiór częściowy robót, 
c. odbiór końcowy, 
d. odbiór pogwarancyjny. 

 
8.2. 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 Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 



 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru   na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy robót  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektora nadzoru. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy 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 o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego 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 nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 
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, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4. 1. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
c) Recepty i ustalenia technologiczne. 
d) Dzienniki Budowy i księgi obmiarów (oryginały). 
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 
PZJ. 
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 
ew. PZJ. 
g) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 



 

załączonych do  dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
h) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.. 
i) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
j) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń 
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. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych   usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4, "Odbiór końcowy robót", 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę   
za  jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej pozycji przedmiaru robót.  
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania   
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST  
i w Dokumentacji Projektowej.  

 
Cena jednostkowa będzie obejmować:  
• robociznę bezpośrednią,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
• wartość   pracy   sprzętu   wraz  z  kosztami  jednorazowymi (sprowadzenie  sprzętu  na  

Plac  Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa  budowy,  

pracowników  nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji  zaplecza  budowy  (w  tym  
doprowadzenie energii i wody,   budowa   dróg   dojazdowych   itp.), koszty  dotyczące 
oznakowania  robót,  wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy,   opłaty  za  
dzierżawę  placów  i  bocznic,  ekspertyzy dotyczące wykonanych  robót,  ubezpieczenia  
i  koszty  zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

• zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków  
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

9.2. Koszty zajęcia pasa drogowego, przekroczenia linii kolejowej. 
Koszty zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń wyliczone zgodnie z 
przepisami ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca.  
Koszty przejścia pod linią kolejową  i umieszczenia   urządzeń obcych wyliczone zgodnie z 
warunkami właściciela, ponosi Wykonawca.  

 
 



 

10. Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo Budowlane (D.U. nr 89 z dn.25.08.1994 poz.414 wraz 

z późniejszymi zmianami. 
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 – Prawo Ochrony Środowiska (D.U. nr 62 poz.627) wraz z 

późniejszymi zmianami. 
3. Ustawa z dnia 27.04.2001 – O Odpadach (D.U. nr 62 poz.628) wraz z późniejszymi 

zmianami. 
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997  w sprawie 

ogólnych przepisów BHP. 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas 

wykonywania robót budowlanych. 
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 20.09.2001 w sprawie  BHP  podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych. 

7. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Tom I Budownictwo 
Ogólne. 

8. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe  

9. Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów . 
10. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
11. PN-87/B- 01100  Kruszywo skalne. podział, nazwy, określenia. 
12. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
13. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
14. PN-74/B-04452          Grunty budowlane. Badania polowe. 
15. PN-B-06050          Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ST-01.01  KANALIZACJA  SANITARNA  TŁOCZNA  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem kanalizacja sanitarnej tłocznej dla zadania:  
Przyłączenia do sieci kanalizacyjnej budynków  ul. Mickiewicza 5, 7, 9 w Weglińcu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robot objętych  ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1.   

a) Roboty przygotowawcze obejmujące wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej tłocznej,  
b) Roboty drogowe rozbiórkowe związane z demontażem istniejących nawierzchni 

ulepszonych, 
c) Odtworzenie nawierzchni ulepszonych w pasie drogi, wraz z odtworzeniem 

chodników, 
d) Roboty ziemne wraz z  umocnieniem wykopów i odwodnieniem, 
e) Roboty montażowe kanalizacji tłocznej wraz z zabezpieczeniem istniejącego 

uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań i zbliżeń, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie normami i szczegółowymi przepisami, 

f) Montaż przepompowni ścieków, 
g) Montaż studni rozprężnej, 
h) Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,  
i) Przyłącze kablowe nn zasilające przepompownię ścieków, 
j) Przełożenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach kolizji z 

projektowanym przyłączem, 
k) Próba szczelności,  płukanie inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

  
1.4. Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 
Kod CPV  45232440-8  Roboty budowlane  w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia 
ścieków 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót – ITB. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie 



 

gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o 
gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów 
powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca 
się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń 
powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych 
materiałów.  

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych 
ubytków. 

Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 

 Wykonawcza zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 
rysunków montażowych itp.  

 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów  
 
2.2.1. Roboty pomiarowe: 
       1) paliki drewniane o średnicy od 0,05m do 0,08m i długości około 0,3m, 
       2) dla punktów utrwalonych w istniejących nawierzchniach utwardzonych bolce stalowe 

 o średnicy  5mm i długości od 0,04m do 0,06m. 
 

2.2.2. Roboty ziemne: 
1) Grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86/B-02480, 
2) Grunty budowlane gruboziarniste: żwir, pospółka wg PN-86/B-02480, 

 
2.2.3. Roboty montażowe kanalizacja sanitarnej tłocznej: 

1) Rury wodociągowe i kształtki PEHD  PE-100, SDR17 De90x5,4  
2)  Mufy elektrooporowe PEHD , 
3) Taśma ostrzegawcza polietylenowa  z wkładką ze stali nierdzewnej, 

 
 



 

2.2.4. Przepompownia ścieków 
           - Zbiornik   betonowy  (B45) o wymiarach: DN 1500; wysokość H=3000. 

- Wyposażenie zbiornika w technologie ze stali kwasoodpornej, z montażem dla dwóch pomp 
- Dwie pompy zatapialne o parametrach Q=25,0 m3/h,  Hc=17,9m,  
-Sonda hydrostatyczna, 
-Szafka sterowniczo-zasilająca,IP65-UZS8 
 

2.2.5 Studnia  rozprężna tworzywowa  ∅ 600 mm; 
− kineta przelotowa lub rozgałęźna z tworzywa sztucznego,  
−  zwieńczenie włazem z wypełnionym betonem ciężkim 40T, 

 
2.2.6 Przejścia pod przeszkodami.  

− rury osłonowe stalowe bez szwu, zabezpieczone antykorozyjnie   
− ślizgi z tworzyw sztucznych na rury przewodowe; 
− manszety uszczelniające; 
 

2.2.7. Beton 
-beton zwykły B-20 na wzór PN-B-06250 do wykonania bloków oporowych i 
podporowych; 
- beton zwykły B-20 na wzór wg PN-B-06250 do obetonowania skrzynek ulicznych 
do zasuw; 

2.2.8. Przyłącze kablowe nn 
 - kabel YKY 5x16mm2, 
 - szafka ZK1a-1P-PION-S, 
 - taśma ostrzegawcza w kolorze niebieskim, 

 

2.3. Dokumentacja 
Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności 
z aprobatą i atest higieniczny. 

 

2.4. Składowanie 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

1.Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń 
i metod przeładunku. 

2. Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie 
przekraczać składowania wysokości ok. l m. 

3. Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m. 

4. Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na 
spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

5. Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(korki, wkładki itp.). 



 

6. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych. 

7. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

8. Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

9. Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. 

10. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

1. długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
 2. nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Cement, materiały izolacyjne i uszczelniające oraz skrzynki żeliwne należy składować w 
magazynie.  Cement powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych. 
Kruszywo tj pospółkę i piasek należy składować w pryzmach zabezpieczając je przed 
zmieszaniem materiałami. Zaleca się składowanie materiałów w sposób umożliwiający dostęp 
do poszczególnych asortymentów. 
 
3.  Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  Do 
wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

a) zgrzewarki do zgrzewania doczołowego rur PE,  
b) zgrzewarki do kształtek elektrooporowych, 
c) podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
d) komplet elektronarzędzi, 
e) komplet narzędzi ślusarskich, 
f) komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych, 
g) płyty zagęszczające o masie ok. 200 kg i/lub stopy zagęszczające, 
h) ubijak ręczny „babka”, 
i) ręczne narzędzia do prac ziemnych, 
j) Urządzenie do wykonywania przecisków lub przewiertów sterowanych. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. Transport  
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki 
transportu: 

a) samochód skrzyniowy,  
b) samochód dostawczy. 



 

Rury  i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać 
się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie 
wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być wykonywany 
pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową 
nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na 
powierzchni ładunkowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne wymagania 
Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST Wymagania ogólne.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Kontraktu. 
 
5.2. Roboty pomiarowe  
Wytyczenie trasy projektowanej kanalizacji tłocznej zgodnie z Prawem geodezyjnym oraz 
obowiązującymi instrukcjami GUGiK.  
Obsługa geodezyjna będzie polegała na pomiarach rzędnych posadowienia i usytuowania 
kanałów.  
Z przeprowadzonych pomiarów sporządzone będą szkice inwentaryzacyjne.  
Wykonawca wykona inwentaryzację wykonanej kanalizacji tłocznej na  mapach 
geodezyjnych i przekaże dokumentację Inspektora nadzoru.  
 
5.3. Roboty ziemne 
Wykop otwarty dla przewodów  należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg 
PN-B-10736.  
Wykopy otwarte wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, odeskowane z zastosowaniem 
rozpór, wykonywane mechanicznie i ręcznie, wywóz ziemi z urobku do miejsca 
magazynowania, 
Podsypka piaskowa o grubości 15 cm, osypka piaskowa o grubości 20 cm powyżej rury, 
Zasypka wykopów ziemią z odkładu lub gruntem budowlanych mineralnym sypkim, dowóz 
ziemi z miejsca magazynowania. 
W razie wystąpienia gruntów słabonośnych, nie nadających się do zasypki, wykonać 
całkowitą wymianę gruntu. 
Zagęszczenie zasypki wykopów w pasie drogowym do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 
zgodnie z wymogami PN-B-10736,  
Wywóz nadmiaru ziemi na wysypisko odpadów.  
 
5.4. Roboty montażowe    
1.Wykonanie kanalizacji sanitarne tłoczne powinno być zgodne z Dokumentacją  Projektową 
z zakresie lokalizacji, wymiarowania poszczególnych elementów oraz rzędnych 
posadowienia. Wyznaczenie kanalizacji tłocznej powinno być zgodne z wymogami ST . 



 

 2.  Łączenie rur PE za pomocą zgrzewania doczołowego, elektrokształtek, połączeń 
kołnierzowych,. Połączenia kołnierzowe zabezpieczyć taśmą termokurczliwą, do połączeń 
rurociągów i armatury stosować śruby ze stali  nierdzewnej. 
  
Na trasie kanalizacji tłocznej na wysokości 20cm nad rurą ułożyć taśmę  w wkładką 
magnetyczną. 
3. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym podziemnym uzbrojeniem wykonać wg 
obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów: 
 - sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  
               Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
               odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr 97 z dnia 11.09.2001r.), 
 - linie i urządzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarządzeniem Ministra Łączności z  
               dnia 02.09.1997r.  
 - kable energetyczne ułożone w ziemi zgodnie z PN-76/E-05125, 
 - sieci wodociągowe zgodnie z PN-92/B-01715,  
 
Prowadzić geodezyjną obsługę montażu sieci kanalizacji tłocznej. 
 
5.5. Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej  
Włączenie do sieci wykonać  poprzez wpięcie do istniejącej studni kanalizacyjnej, poprzez 
osadzenie przejścia szczelnego dla rury PVC 200. 
 
5.6.  Przeciski pod drogą i linią kolejową 

Przejścia pod drogami należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu zgodnie z 
zaleceniami PT. 

Jako rury osłonowe należy stosować rury stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym.  

5.7. Roboty montażowe  przepompowni ścieków  
Przepompownie  należy budować w wykopach umocnionych z dnem wzmocnionym warstwą 
żwiru lub tłucznia grubości 15cm. Przepompownie  montować zgodnie z PT i DT producenta. 
Teren wokół przepompowni ogrodzić siatką stalową na słupkach stalowych h=2,0m, wykonać 
bramę wjazdową szer. 3m. Teren przepompowni wyłożyć kostką betonową typu POLBRUK 
gr. 8cm, na podbudowie betonowej gr. 20cm. 
 Prowadzić geodezyjną obsługę urządzeń.    
 
5.8. Przyłącze kablowe nn  
Przy układaniu kabli obowiązuje norma PN-76 /E-5125. Kable układać w ziemi z falowaniem 
w płaszczyźnie poziomej wynoszącym 2% na głębokości 0,7m na 10-centymetrowej 
podsypce z piasku, a następnie przykryć 10-centymetrową warstwą piasku. Na odcinkach 
przejścia przez jezdnie kable układać w rurze ochronnej PCV 110 / 5,3. 

Kable przykryć na całej długości trasy taśmą ostrzegawczą w kolorze niebieskim,  na 
głębokości 0,4m.  
Rozdzielnię sterowniczo-zasilającą  zaprojektowano jako  wolnostojącą. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 



 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie upoważnienia 
 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru w trybie 
określonym w PZJ do akceptacji. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
  
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
6.4. Próby szczelności przewodu 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 
próby szczelności.   
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 
podane w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować 
następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

a) zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

b) odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony 
przed wszelkimi przemieszczeniami, 

c) wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
d) profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka, 
e) należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 

a) przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni 
zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 

b) temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna 
przekraczać 20°C, 

c) po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go 
na 12 godzin w celu ustabilizowania, 

d) po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 
30 minut sprawdzać jego poziom, 

e) w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się 
odbywać dwuetapowo, z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między 
etapami, 

f) po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 
godzin dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą 



 

otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa 
próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

g) cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu 
pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków. 

  
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, Inżyniera i użytkownika. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Ilość robót oblicza się według: 

- sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym,  
- sporządzonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru 
 obmiarów, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST  
i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 

W m3 mierzy się: 
- wykopy, zasypki,  
 - podsypki i obsypki, 

 
W m2 mierzy się: 
- umocnienie wykopów, 
 
W m mierzy się: 
- sieć kanalizacji tłocznej, 
-wykonanie przewiertu,  
- oznakowanie trasy taśmą, 
- próbę,   płukanie sieci, 
- przewód YKY 5x16mm2 
 
W sztukach mierzy się roboty: 
- przepompownie ścieków, 
- studnię rozprężną. 
- szafkę ZK1a-1P-PION-S, 

 
8. Odbiory robót 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN) 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem 
budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W 



 

związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 
 a) zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności  
   zastosowanych materiałów, 
 b) prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki,  
    zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 
 c) prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku  
    i  spadku połączeń,  
 d) prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 

 przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na 
ciśnienie. 

 
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru 
końcowego, który polega na sprawdzeniu: 
 a) protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 
   postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia  
 protokołów z prób szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników  

 stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
 b) zbadaniu rozstawu armatury i jej działania,  
 b) zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją  
  geodezyjną,  
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora nadzoru i użytkownika oraz potwierdzone 
właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub 
też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin 
ich usunięcia 
 
Po zakończeniu robót przyłącza kablowego nn wykonać pomiary rezystancji izolacji, 
skuteczności szybkiego wyłączenia  oraz instalacji odgromowej. Protokoły dołączyć do 
odbioru robót. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiarową  roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w 
przedmiarze robót niniejszej ST.  
 
Cena  wykonania kanalizacji tłocznej obejmuje: 
 - badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
 - wykonanie robót ziemnych, podsypki i obsypki, 

 - wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
 - wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  
    i  sprawdzeń robót, 

-  dostawę i montaż rur, kształtek  PE, stalowych,  żeliwnych, 
- wykonanie przecisku,   

 -  montaż rur ochronnych, 
 - koszty zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia terenu, 
 - oznakowanie trasy  taśmą  ostrzegawczą w ziemi, 
 -  próby szczelności  i płukanie , 



 

 - wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
      -  roboty pomiarowe z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (szkice        
    i mapy),  
 - uporządkowanie placu budowy po robotach, 
   

Cena  wykonania przepompowni ścieków obejmuje: 
 -  zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

-  dostawa i montaż przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem, 
- dostawa i montaż szafy sterowniczo-zasilającej,  

 -  dostawę i montaż ogrodzenia terenu przepompowni, 
 - utwardzenie terenu przepompowni,  

- dostawa i montaż szafki ZK1a-1P-PION-S 
 
Cena  wykonania przyłącza kablowego nn obejmuje: 
 - badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
 - wykonanie robót ziemnych, podsypki i obsypki, 

 - wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
 - wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  
    i  sprawdzeń robót, 

-  dostawę i montaż przewodów, urządzeń,  
 -  montaż rur ochronnych, 
 - koszty zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia terenu, 
 - oznakowanie trasy  taśmą  ostrzegawczą niebieską w ziemi, 
 -  pomiary rezystancji izolacji, skuteczności szybkiego wyłączenia,   
 - wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

-  roboty pomiarowe z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (szkice       
i mapy),  
- uporządkowanie placu budowy po robotach, 
  

10. Przepisy związane 
1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

2) „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 
część. V Instalacje elektryczne” 

3) ZAT/97-01-001  Rury o kształtki z polietylenu i elementy łączące w rurociągach 
ciśnieniowych do wody,  

4) PN-EN 545:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza 
do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 

5)  PN-IEC 60364-4-4105009 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. 

6) PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

7) PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 

8) PN-EN20225:1994 - Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki – Wymiarowanie 

9) PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych I kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 

 
 
 
 



 

ST-01.02  KANALIZACJA  SANITARNA GRAWITACYJNA    
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem kanalizacja sanitarnej grawitacyjnej dla zadania:  
Przyłączenia do sieci kanalizacyjnej budynków  ul. Mickiewicza 5, 7, 9 w Weglińcu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robot objętych  ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1.  obejmuje następujący zakres robót: 

a) Roboty przygotowawcze obejmujące wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej, 
b) Roboty ziemne wraz z umocnieniem wykopów i odwodnieniem, 
c) Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z zabezpieczeniem 

istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań i zbliżeń, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie normami i szczegółowymi przepisami, 

d) Roboty montażowe studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych, 
e) Przełożenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach kolizji z 

projektowanymi przyłączami. 

 
1.4. Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 
 
Kod CPV 45232440-8; Roboty budowlane  w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia 
ścieków, 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót – ITB. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie 
gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 



 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o 
gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów 
powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca 
się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń 
powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych 
materiałów.  

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych 
ubytków. 

Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 

 Wykonawcza zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 
rysunków montażowych itp.  

 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów  
 
2.2.1. Roboty pomiarowe: 
       1) paliki drewniane o średnicy od 0,05m do 0,08m i długości około 0,3m, 
       2) dla punktów utrwalonych w istniejących nawierzchniach utwardzonych bolce stalowe 

 o średnicy  5mm i długości od 0,04m do 0,06m. 
 

2.2.2. Roboty ziemne: 
1) Grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86/B-02480, 
2) Grunty budowlane gruboziarniste: żwir, pospółka wg PN-86/B-02480, 

 
2.2.3. Roboty montażowe przyłącza kanalizacji sanitarnej: 

1) Rury kanalizacyjne i kształtki PVC-U kl. SN8  – wg PN-EN 1401-1 (nie dopuszcza się 
rur PVC o ściankach strukturalnych wielowarstwowych, z rdzeniem spienionym). 
2) Kształtki kanalizacyjne kanalizacji zewnętrznej z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu PVC–U SN8 wg DIN 1401-1 

 
2.2.4. Studzienka inspekcyjna PVC 425 
- kineta rozgałęźna DN 425 do rury wznoszącej karbowanej, doloty DN160 oraz DN200 
- rura wznosząca karbowana DN 425, 
- rura teleskopowa wraz z uszczelką i pokrywą żeliwną (włazem żeliwnym) klasy D400, wg 
PN-EN 124:2000, 
- beton marki B15, 
- korki PVC wg PN-EN1401-1 do zamknięcia odgałęzień bocznych (kinet), 
- piasek średni i drobny wg PN-86/B-02480 od podbudowy i obsypki studni, 



 

2.3. Dokumentacja 
Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności 
z aprobatą. 

2.4. Składowanie 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

1.Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń 
i metod przeładunku. 

2. Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie 
przekraczać składowania wysokości ok. l m. 

3. Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m. 

4. Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na 
spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

5. Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(korki, wkładki itp.). 

6. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych. 

7. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

8. Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

9. Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. 

10. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

1. długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
 2. nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

Cement, materiały izolacyjne i uszczelniające oraz skrzynki żeliwne należy składować w 
magazynie.  Cement powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych. 
Kruszywo tj pospółkę i piasek należy składować w pryzmach zabezpieczając je przed 
zmieszaniem materiałami. Zaleca się składowanie materiałów w sposób umożliwiający dostęp 
do poszczególnych asortymentów. 
 
3.  Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt: 
a) koparka podsiębierna,  
b) spycharka gąsienicowa,  



 

c) podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
d) komplet elektronarzędzi, 
e) płyty zagęszczające o masie ok. 200 kg i/lub stopy zagęszczające, 
f) ubijak ręczny „babka”, 
g) ręczne narzędzia do prac ziemnych, 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru, 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. Transport  
4.1. Transport rur kanałowych 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury kamionkowe dostarczane są na plac budowy 
zapakowane na paletach, a kształtki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folią. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
 
4.5. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.6. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne wymagania 
Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST Wymagania ogólne.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Kontraktu. 
 
5.2. Roboty pomiarowe  
Wytyczenie trasy projektowanych przyłączy wodociągowych zgodnie z Prawem 
geodezyjnym oraz obowiązującymi instrukcjami GUGiK.  
Obsługa geodezyjna będzie polegała na pomiarach rzędnych posadowienia i usytuowania 
kanałów przyłączy wodociągowych.  
Z przeprowadzonych pomiarów sporządzone będą szkice inwentaryzacyjne.  
Wykonawca wykona inwentaryzację wykonanych przyłączy na  mapach geodezyjnych i 
przekaże dokumentację Inspektorowi nadzoru.  
 
5.3. Roboty ziemne 
Wykop otwarty dla przewodów kanalizacyjnych należy wykonywać zgodnie z warunkami 
technicznymi wg PN-B-10736.  
Wykopy otwarte wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, odeskowane z zastosowaniem 
rozpór, wykonywane mechanicznie i ręcznie na odkład.   
Podsypka piaskowa o grubości 10 cm, osypka piaskowa o grubości 20 cm powyżej rury, 
Zasypka wykopów ziemią z odkładu lub gruntem budowlanych mineralnym sypkim, dowóz 



 

ziemi z miejsca magazynowania. 
W razie wystąpienia gruntów słabonośnych, nie nadających się do zasypki, wykonać 
całkowitą wymianę gruntu. 
Zagęszczenie zasypki wykopów w pasie drogowym do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 
zgodnie z wymogami PN-B-10736,  
Wywóz nadmiaru ziemi na wysypisko odpadów.  
 
5.4. Roboty montażowe   kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  
1. Podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać do 
projektowanej przepompowni ścieków 
2. Wykonać sieć kanalizacji sanitarnej z rur  i kształtek kanalizacyjnych PVC-U SN8, 
łączonych na uszczelki gumowe wargowe (nie dopuszcza się rur PVC o ściankach 
strukturalnych wielowarstwowych,  z rdzeniem spienionym).  
3. Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków     
zgodnie z dokumentacją techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może 
odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy 
sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń. Rury należy zabezpieczyć przed 
zniszczeniem poprzez wprowadzenie do nich tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, 
korków itp. 

       4. Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Wykonać podłoże 
wzmocnione piaskiem grubości 10cm. Na podłoże stosować piaski średnie i grube wg PN-
86/B-02480. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża 
wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego 
obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu 
pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości. 

       5. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
 6. Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją, pomiędzy węzłami od 
rzędnej niższej do wyższej. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w 
dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać w pionie 0, 01 m. 

       7. Przed połączeniem rur, „bose” końce należy smarować środkami umożliwiającymi 
poślizg. „Bose” końce wciskać do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do 
montażu każdego kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha, której przyłączamy 
nowy odcinek, powinna być zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych 
poniżej. 

Po wykonaniu wykopu, podsypka powinna być wykonana z materiału sypkiego, bez kamieni, 
o grubości  0,10 m. Wykonać obsypkę piaskową do wysokości   0,2 m powyżej wierzchu 
rury. Minimalna szerokość obsypki powinna wynosić 0,3 m z każdej strony rury. Używać 
przy tym tego samego materiału, który tworzy podsypkę. Powyżej obsypki można do 
wypełnienia wykopu stosować grunt nieściśliwy (piasek).   
  Grunt zagęszczać warstwami o maks. grubości 0,3 m, do wys. 0,3 m powyżej rurociągu               
ręcznie do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0. Powyżej można używać urządzeń mechanicznych.   
8. Jeżeli pod dnem wykopu znajdują się warstwy słabe i łatwo ściśliwe o małej grubości, 
należy je usunąć i miejsca te wypełnić żwirem. 
9. Wykonany przewód czyścić i płukać wodą. Inspekcja video ułożonych przewodów wraz z 
wykonaniem raportu i filmu na płycie CD.  
10. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym podziemnym uzbrojeniem wykonać wg 
obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów: 
 - sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 



 

              Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
               odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr 97 z dnia 11.09.2001r.), 
 - linie i urządzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarządzeniem Ministra Łączności  
              z dnia 02.09.1997r.  
 - kable energetyczne ułożone w ziemi zgodnie z PN-76/E-05125, 
 - sieci wodociągowe zgodnie z PN-92/B-01715,  
 
5.5. Roboty montażowe studzienki tworzywowej   
Studnie rewizyjne należy budować w wykopach umocnionych z dnem wzmocnionym 
warstwą żwiru lub tłucznia grubości 15cm.   
 Prowadzić geodezyjną obsługę montażu studzienek   wraz z kanałami ściekowymi. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie upoważnienia 
 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. Wykonawca 
będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż 
w terminie i w formie określonej w PZJ. 
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
  
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
6.3.1. Kontrola i badanie robót ziemnych 
Sprawdzeniu podlega: 
- wykonanie wykopów i podłoża, 
- odwodnienie wykopów, 
- zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znajdującego się w obrębie wykopu, 
- wykonanie niezbędnych wejść do wykopów, 
- zabezpieczenie wszelkich przejść i przejazdów w obrębie wykopów, 
- obsypka i zasypka wykopów wraz zagęszczeniem. 
 
6.3.2. Kontrola i badanie robót montażowych 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 
próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla całego przewodu.  
 



 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności 
wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych.  
Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed 
przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

a) zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

b) odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony 
przed wszelkimi przemieszczeniami, 

c) wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
d) należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

Wykonać inspekcję video ułożonych przewodów wraz z wykonaniem raportu i filmu na 
płycie CD.  
 
6.3.3. Kontrola i badanie studni rewizyjnych kanalizacyjnych   
Studnie rewizyjne kanalizacyjne będą podlegały odbiorom technicznym częściowym i 
odbiorowi końcowemu wg wymagań zawartych w PN-92/B-10735.  
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania 
ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Ilość robót oblicza się według: 

- sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym,  
- sporządzonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru 

obmiarów, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
Jednostki obmiarowe: 

W m3 mierzy się: 
- wykopy, zasypki,  
- podsypki i obsypki, 
 
W m2 mierzy się: 
- umocnienie wykopów, 
- rozbiórki i odtworzenie nawierzchni 
 
 W m mierzy się: 
- wykonanie przewodów, 
- próba szczelności przewodu, 
 
W sztukach mierzy się: 
- studnie kanalizacyjne,  
 

8. Odbiory robót 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST„Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 



 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN) 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem 
budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W 
związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 
 a) zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności  
   zastosowanych materiałów, 
 b) prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki,  
    zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 
 c) montaż studzienek na podłożu i podłączenie jej z kanałem ściekowym,  
 d) prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku  
    i  spadku połączeń, zmian kierunku, 
 e) prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy  

 przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na 
ciśnienie 

 f) odtworzenie nawierzchni w drogach.  
 
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru 
końcowego, który polega na sprawdzeniu: 
 a) protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 
   postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia  
 protokołów z prób szczelności, 
 b) aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany  
  i uzupełnienia. 
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora nadzoru i użytkownika oraz potwierdzone 
właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub 
też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin 
ich usunięcia. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST„Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiarową  roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w 
przedmiarze robót niniejszej ST.  
 
Cena  wykonania  kanalizacji grawitacyjnej obejmuje: 

-  badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
 -  zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 -  wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
 -  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 - wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  
    i  sprawdzeń robót, 
 - rozebranie i odtworzenie nawierzchni,  



 

 - wykonanie robót ziemnych, podsypki i obsypki odcinków podziemnych instalacji, 
 - dostawę i montaż rur, kształtek  PCV-U , w ziemi, 
 - próby szczelności przewodów, 
 - płukanie i  kamerowanie przewodu,  
 -  koszty zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia terenu, 
 - roboty pomiarowe z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (szkice        
    i mapy) 
 - uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 
Cena  wykonania studzienki kanalizacyjnej obejmuje: 

 - dostawa i montaż studni,   
 -  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 - wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  
    i  sprawdzeń robót, 
 - roboty pomiarowe z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (szkice        
    i mapy) 

 
10. Przepisy związane 
1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
Prawo ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27.04.2001r. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w 
sprawie rodzaju opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie, 
PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
PN-83/8836-02 Roboty ziemne – wymagania i badania przy odbiorze  
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – pojęcia ogólne i definicje, 
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – wymagania  
PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – planowanie,   
PN-EN 752-4:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – obliczenia hydrauliczne i 
oddziaływanie na  środowisko,  
PN-EN 752-5:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – modernizacja, 
PN-EN 752-7:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – eksploatacja i użytkowanie, 
PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z PCV-U do 
odwadniania i kanalizacji – wymagania dotyczące rur kształtek i systemu 
 
Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ST-01.03  PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego dla zadania: 
Przyłączenia do sieci kanalizacyjnej budynków  ul. Mickiewicza 5, 7, 9 w Weglińcu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robot objętych  ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1.   

a) Roboty przygotowawcze obejmujące wytyczenie trasy przyłącza wodociągowego,  
b) Roboty drogowe rozbiórkowe związane z demontażem istniejących nawierzchni 

ulepszonych, 
c) Odtworzenie nawierzchni ulepszonych w pasie drogi, wraz z odtworzeniem 

chodników, 
d) Roboty ziemne wraz z  umocnieniem wykopów i odwodnieniem, 
e) Roboty montażowe przyłącza wodociągowego wraz z zabezpieczeniem 

istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań i zbliżeń, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie normami i szczegółowymi przepisami, 

f) Montaż studzienki wodomierzowej, 
g) Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej,  
h) Przełożenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach kolizji z 

projektowanym przyłączem, 
i) Próba szczelności, dezynfekcja, płukanie inwentaryzacja geodezyjna 

powykonawcza. 

  
1.4. Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV) 
Kod CPV  45232100-3  Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów, 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót – ITB. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie 
gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 



 

użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o 
gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów 
powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca 
się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń 
powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych 
materiałów.  

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych 
ubytków. 

Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 

 Wykonawcza zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 
rysunków montażowych itp.  

 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów  
 
2.2.1. Roboty pomiarowe: 
       1) paliki drewniane o średnicy od 0,05m do 0,08m i długości około 0,3m, 
       2) dla punktów utrwalonych w istniejących nawierzchniach utwardzonych bolce stalowe 

 o średnicy  5mm i długości od 0,04m do 0,06m. 
 

2.2.2. Roboty ziemne: 
1) Grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86/B-02480, 
2) Grunty budowlane gruboziarniste: żwir, pospółka wg PN-86/B-02480, 

 
2.2.3. Roboty montażowe przyłącza wodociągowego: 

1) Rury wodociągowe i kształtki PEHD, PN10 De32, 
2)  Mufy elektrooporowe PEHD , 
3) Taśma ostrzegawcza polietylenowa  z wkładką ze stali nierdzewnej, 
4) Obejma siodłowa z zaworem odcinającym DN160/32 z trzepieniem i skrzynką, 

 
 

  



 

 
2.2.4 Studnia  wodomierzowa  tworzywowa  ∅ 400 mm; 

− Korpus  z tworzywa sztucznego,  
−  Zwieńczenie  ocieplane, z włazem,  
− Wodomierz DN20mm, 
− Zestaw zaworów odcinających DN20, 
− Zawór zwrotny DN20, 
− Zawór antyskażeniowy, 
 

2.2.5. Beton 
-beton zwykły B-20 na wzór PN-B-06250 do wykonania bloków oporowych i 
podporowych; 
- beton zwykły B-20 na wzór wg PN-B-06250 do obetonowania skrzynek ulicznych 
do zasuw; 
  

2.3. Dokumentacja 
Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności 
z aprobatą i atest higieniczny. 

 

2.4. Składowanie 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

1.Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń 
i metod przeładunku. 

2. Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie 
przekraczać składowania wysokości ok. l m. 

3. Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m. 

4. Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na 
spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

5. Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(korki, wkładki itp.). 

6. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych. 

7. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

8. Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

9. Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. 

10. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 



 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

1. długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
 2. nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Cement, materiały izolacyjne i uszczelniające oraz skrzynki żeliwne należy składować w 
magazynie.  Cement powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych. 
Kruszywo tj pospółkę i piasek należy składować w pryzmach zabezpieczając je przed 
zmieszaniem materiałami. Zaleca się składowanie materiałów w sposób umożliwiający dostęp 
do poszczególnych asortymentów. 
 
3.  Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  Do 
wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

a) zgrzewarki do zgrzewania doczołowego rur PE,  
b) zgrzewarki do kształtek elektrooporowych, 
c) podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
d) komplet elektronarzędzi, 
e) komplet narzędzi ślusarskich, 
f) komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych, 
g) płyty zagęszczające o masie ok. 200 kg i/lub stopy zagęszczające, 
h) ubijak ręczny „babka”, 
i) ręczne narzędzia do prac ziemnych, 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. Transport  
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki 
transportu: 

a) samochód skrzyniowy,  
b) samochód dostawczy. 

Rury  i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać 
się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie 
wolno zrzucać ze środków transportowych.   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

 



 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne wymagania 
Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST Wymagania ogólne.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Kontraktu. 
 
5.2. Roboty pomiarowe  
Wytyczenie trasy projektowanego przyłącza wody zgodnie z Prawem geodezyjnym oraz 
obowiązującymi instrukcjami GUGiK.  
Obsługa geodezyjna będzie polegała na pomiarach rzędnych posadowienia i usytuowania 
wodociągu.  
Z przeprowadzonych pomiarów sporządzone będą szkice inwentaryzacyjne.  
Wykonawca wykona inwentaryzację wykonanego przyłącza wody na  mapach geodezyjnych i 
przekaże dokumentację Inspektora nadzoru.  
 
5.3. Roboty ziemne 
Wykop otwarty dla przewodów  należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg 
PN-B-10736.  
Wykopy otwarte wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, odeskowane z zastosowaniem 
rozpór, wykonywane mechanicznie i ręcznie, wywóz ziemi z urobku do miejsca 
magazynowania, 
Podsypka piaskowa o grubości 15 cm, osypka piaskowa o grubości 20 cm powyżej rury, 
Zasypka wykopów ziemią z odkładu lub gruntem budowlanych mineralnym sypkim, dowóz 
ziemi z miejsca magazynowania. 
W razie wystąpienia gruntów słabonośnych, nie nadających się do zasypki, wykonać 
całkowitą wymianę gruntu. 
Zagęszczenie zasypki wykopów w pasie drogowym do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 
zgodnie z wymogami PN-B-10736,  
Wywóz nadmiaru ziemi na wysypisko odpadów.  
 
5.4. Roboty montażowe    
1.Wykonanie kanalizacji sanitarne tłoczne powinno być zgodne z Dokumentacją  Projektową 
z zakresie lokalizacji, wymiarowania poszczególnych elementów oraz rzędnych 
posadowienia. Wyznaczenie przyłącza wody powinno być zgodne z wymogami ST . 
 2.  Łączenie rur PE za pomocą elektrokształtek, połączeń kołnierzowych,. Połączenia 
kołnierzowe zabezpieczyć taśmą termokurczliwą, do połączeń rurociągów i armatury 
stosować śruby ze stali  nierdzewnej. 
  
Na trasie przyłącza wody na wysokości 20cm nad rurą ułożyć taśmę  w wkładką 
magnetyczną. 
3. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym podziemnym uzbrojeniem wykonać wg 
obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów: 
 - sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  
               Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
               odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr 97 z dnia 11.09.2001r.), 
 - linie i urządzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarządzeniem Ministra Łączności z  
               dnia 02.09.1997r.  
 - kable energetyczne ułożone w ziemi zgodnie z PN-76/E-05125, 
 - sieci wodociągowe zgodnie z PN-92/B-01715,  



 

 
Prowadzić geodezyjną obsługę montażu sieci przyłącza wody. 
 
5.5. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej  
Włączenie do sieci wykonać  poprzez wpięcie do istniejącej sieci za pomocą nawiertaki samo 
nawiercającej z zaworem, trzpieniem i skrzynką uliczną. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie upoważnienia 
 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru w trybie 
określonym w PZJ do akceptacji. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
  
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
6.4. Próby szczelności przewodu 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 
próby szczelności.   
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 
podane w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować 
następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

a) zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

b) odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony 
przed wszelkimi przemieszczeniami, 

c) wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
d) profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka, 
e) należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 

a) przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni 



 

zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 
b) temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna 

przekraczać 20°C, 
c) po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go 

na 12 godzin w celu ustabilizowania, 
d) po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 

30 minut sprawdzać jego poziom, 
e) w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się 

odbywać dwuetapowo, z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między 
etapami, 

f) po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 
godzin dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą 
otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa 
próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

g) cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu 
pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków. 

  
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, Inżyniera i użytkownika. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Ilość robót oblicza się według: 

- sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym,  
- sporządzonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru 
 obmiarów, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST  
i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 

W m3 mierzy się: 
- wykopy, zasypki,  
 - podsypki i obsypki, 

 
W m2 mierzy się: 
- umocnienie wykopów, 
 
W m mierzy się: 
- przyłącze wody, 
- oznakowanie trasy taśmą, 
- próbę, dezynfekcję,  płukanie sieci, 
 
W sztukach mierzy się roboty: 
- studnia wodomierzowa z wyposażeniem, 
- włączenie do istniejącej sieci wodociągowej. 
  

8. Odbiory robót 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 



 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN) 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem 
budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W 
związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 
 a) zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności  
   zastosowanych materiałów, 
 b) prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki,  
    zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 
 c) prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku  
    i  spadku połączeń,  
 d) prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 

 przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na 
ciśnienie. 

 
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru 
końcowego, który polega na sprawdzeniu: 
 a) protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 
   postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia  
 protokołów z prób szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników  

 stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
 b) zbadaniu rozstawu armatury i jej działania,  
 b) zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją  
  geodezyjną,  
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora nadzoru i użytkownika oraz potwierdzone 
właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub 
też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin 
ich usunięcia 
 
Po zakończeniu robót przyłącza kablowego nn wykonać pomiary rezystancji izolacji, 
skuteczności szybkiego wyłączenia  oraz instalacji odgromowej. Protokoły dołączyć do 
odbioru robót. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiarową  roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w 
przedmiarze robót niniejszej ST.  
 
Cena  wykonania przyłącza wody obejmuje: 
 - badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
 - wykonanie robót ziemnych, podsypki i obsypki, 



 

 - wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
 - wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  
    i  sprawdzeń robót, 

-  dostawę i montaż rur, kształtek  PE, stalowych,  żeliwnych, 
- wykonanie podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej,  
- dostawę i montażu kompletnej studzienki wodomierzowej,  

 - koszty zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia terenu, 
 - oznakowanie trasy wodociągu taśmą  ostrzegawczą w ziemi, 
 -  próby szczelności dezynfekcji i płukanie , 
 - wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
      -  roboty pomiarowe z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (szkice        
    i mapy),  
 - uporządkowanie placu budowy po robotach, 

 
  

10. Przepisy związane 
1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

2) ZAT/97-01-001  Rury o kształtki z polietylenu i elementy łączące w rurociągach 
ciśnieniowych do wody,  

3) PN-EN 545:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza 
do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 

4) PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

5) PN-EN20225:1994 - Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki – Wymiarowanie 

6) PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych I kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 

 


