
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 
 
 

 
dla realizacji inwestycji p.n.: 

 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z 

przepompowni ą ścieków oraz budowa sieci wodoci ągowe i 
zalicznikowej linii kablowej NN do przepompowni” 

 
 
 
 
 
 
INWESTOR:         GMINA MANOWO  
                              76 – 015 MANOWO 40 
 
WYKONAWCA:   USŁUGI INŻYNIERYJNE B.A.F. mgr in ż. Robert Machowicz 
                                  KONIKOWO 137 
                                  76 – 024 ŚWIESZYNO 
 
 
 
 
 
 
                                                                                OPRACOWAŁ: 
                                                                                mgr inż. Robert Machowicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koszalin październik 2013r 



ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI: 
 

1. S.S.T. 00.00 – Wymagania ogólne 

2. S.S.T. 01.01 – Roboty przygotowawcze 

3. S.S.T. 01.02 – Roboty ziemne 

4. S.S.T. 01.03 – Sieć kanalizacji sanitarnej 

5. S.S.T. 01.04 – Sieć wodociągowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S.S.T. – 00.00 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla 
wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
podczas realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z 
przepompownią ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i zalicznikowej linii kablowej NN do 
przepompowni, na dz. nr 130/25, 130/26, 130/35, 130/14, 123/12, 231, 130/2, 130/1, 123/9 i 123/11 w 
m. Kretomino”. 
Inwestor: Gmina Manowo, 76 – 015 Manowo 40. 
Zakres robót: 
- Sieć wodociągowa z rur PE100, PN10, SDR-17 Dz=110x6,6mm ~ 756mb, 
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV-U klasy SN8 (lite) Dz=200mm ~ 649mb, 
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV-U klasy SN8 (lite) Dz=160mm ~ 275mb, 
- Kanalizacja sanit. tłoczna z rur PE100, PN10, SDR-17 Dz = 63x3,8mm ~ 217mb, 
- Przepompownia ścieków sanitarnych z polimerobetonu P – 1kpl 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót 
budowlanych, sanitarnych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1. Ponadto zgodnie z 
Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza 
Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacja Techniczn ą. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
ST 01.01 – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
ST 01.02 – ROBOTY ZIEMNE  
ST 01.03 – SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ  
ST 01.04 – SIEĆ WODOCIĄGOWA  
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 
108,poz.953). 
Inżynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone 
przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Księga Obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze Obmiarów podlegają potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, który wskazuje lokalizację 
i charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie realizowany. 
Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z 
podaniem ich ilości. 
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót.  
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robot budowlanych. 



Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-
2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagrożeniom 
związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia 
tych zagrożeń. 
Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostępu na plac budowy i po jej zakończeniu 
demontowane. 
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Kanał - obiekt liniowy związany z odprowadzaniem ścieków. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST). 
1.6. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub 
utrwali na własny koszt. 
1.7. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 
- 1 egzemplarz projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objęte Kontraktem. 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty wielobranżowe powykonawcze oraz geodezyjna 
dokumentację powykonawczą obiektu w ilości uzgodnionej z Inżynierem. 
1.8. Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST. 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji i należy je wycenić i ująć w cenie 
kontraktu. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
- Dokumentacja Projektowa. 
- Specyfikacje Techniczne, 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i 
Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali 
rysunków. 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 materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Zawarte w 
projekcie nazwy materiałów, urządzeń podano jako przykładowe, będące podstawą do wykonania 
obliczeń technicznych i określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można stosować 
materiały i urządzenia innych firm, które odpowiadają standardowi określonemu w projekcie lub też 
standard ten podwyższają. Zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż opisane w projekcie 
wymaga od wykonawców dokonania obliczeń technicznych, sprawdzających w zakresie branży, w 
której zmiany te zostały dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny być uzgodnione z 
Inwestorem i Głównym Projektantem. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty 
bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną oraz dopuszczenie do stosowania na terenie 
Polski. 



1.9. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy z uwzględnieniem sąsiednich posesji. Fakt 
przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie 
tablic informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych przepisami. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca 
jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do jego 
zakończenia i odbioru końcowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót w sposób uzgodniony z Inżynierem. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć 
plac budowy po ukończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po 
zakończeniu robot i likwidacji placu budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla 
pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że włączony jest w ceną kontraktową. 
1.10. 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 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego 
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
1.11. Ochrona przeciwpo żarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiałów, 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 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze 
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
1.13. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w 
trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca. 
 



1.14. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inżyniera.  
1.15. Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca przed 
przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcje 
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 
przez nich robót. Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
Inżynier budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 
1.16. Ochrona robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera oraz 
będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymywanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. Inżynier może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.17. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 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 Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
1.18. Równowa żność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
1.19. Czasowe zaj ęcie terenu poza liniami rozgraniczaj ącymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania 
robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, 
dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia go do stan 
pierwotnego. Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu 
zastępczego (objazdów), oznakowania robót w przypadku zajęcia jezdni, pobocza lub drogi przy 
wykonywaniu sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej z robotami towarzyszącymi. Wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot, uzgodnienia go 
z właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu 
zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz 
oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmienną organizacja ruchu, oznakowania dróg) 
oraz likwidacji objazdów. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Ponadto 
wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocze drogi) oraz za 
umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (do terminu zakończenia robót). Wszystkie formalności 
związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
własnym staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynności z tym związanych przedstawi w 
formie ryczałtu. 
 



2. Materiały. 
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, 
wg której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest 
oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). 
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający 
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną 
odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą 
techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do 
jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na tydzień przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie certyfikaty lub 
deklaracji zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie przez Inżyniera 
pewnych materiałów zdanego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
2.2. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co 
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
zmieniany bez zgody Inżyniera.  
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 lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 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 normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. Jeśli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 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 
projektowe, ST i wskazaniach Inżyniera, 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. Wykonawca będzie 
utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt. Wykonawca 
zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W 
przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi wszelkie 
koszty czyszczenia jezdni. 
5. Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inżyniera. Błędy popełnione przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, 
kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie 
przez Inżyniera. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
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 rozważną decyzje. Polecenia Inżyniera 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. 
Wykonawca uwzględni również koszt następujących robót: 
- badania bakteriologicznego wody. 
- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 
- wykonania inspekcji kanałów TV kamerą z zapisem wyników na elektronicznym nośniku. 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Program zapewnienia jako ści. 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program zapewnienia 
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisową 
- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (adres laboratorium własnego lub   
  laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw  
  mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie  
  technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,   
  lepiszczy, kruszyw itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i  
  sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i  
  wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 



6.2. Zasady kontroli jako ści robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 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 częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
6.4. 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. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
testach. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
6.5. Raporty z bada ń. 
Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminach określonych w Systemie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań będą 
przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inżyniera. 
6.6. Badania prowadzone przez In żyniera. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych. 
b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  
  nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi Specyfikacji. W przypadku  
  materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót  
  będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe  
  muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie  
  spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
 



6.8. Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy.  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Księga obmiaru. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego 
z elementów wykonywania robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i polecenia Inżyniera, 
f) korespondencje na budowie. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia 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 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 
z częstotliwością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie 
określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. Obmiary będą 
przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 
będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów.  
8. Odbiór robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu  – polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót takich prac 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Inżyniera. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inżyniera o 
gotowości do odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier 
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbiór cz ęściowy  – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który może być 
wcześniej oddany do eksploatacji. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym robót. 
Odbiór ko ńcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 



oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja 
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 w dokumentach Umowy. 
Dokumenty do odbioru końcowego:  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została   
    sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą, 
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające lub   
    zamienne), 
c) Recepty i ustalenia technologiczne, 
d) Instrukcje eksploatacyjne, 
e) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
f) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 
g) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST, 
h) Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
i) Oryginały mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
j) Protokoły potwierdzające przywrócenie terenów prywatnych do stanu pierwotnego. 
W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego 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.  
Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad zapisanych w części 
dotyczącej „Odbioru końcowego robót”. 
9. Podstawa płatno ści. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
przedmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie określone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe obejmować będą robociznę wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych 
materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, wartość prac sprzętu z kosztami towarzyszącymi, koszty pośredni i zysk. Do cen 
jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena umowa może być zwiększona w następujących przypadkach: 
a) Inżynier zleca wykonanie robót dodatkowych, 
b) Inżynier zleca wykonanie dodatkowych badań materiałów lub robót a ich wynik nie potwierdza   
    występowania wad, 
c) Błąd w wykonanych przez Wykonawcę pomiarach wynika z błędnych danych przekazanych przez  
    Inżyniera, 
d) Inni wykonawcy, władze publiczne, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej nie działają zgodnie z  
    wyznaczonymi terminami powodując opóźnienia lub dodatkowe koszty. Wszystkie dodatkowe  
    koszty przedłożone przez Wykonawcę musza być zatwierdzone przez Inżyniera. Koszt robót  
    tymczasowych i towarzyszących zawarty będzie w cenie kontraktowej. Roboty te nie będą  
    rozliczane osobno. 
Płatności miesięczne, – zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym. 
Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie. 
10. Przepisy zwi ązane. 
*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
 metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), 
*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
 szczegółowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i    



 odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072), 
*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny    
 pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401), 
*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania   
 zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198;  
 poz. 2041). 
*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie systemów oceny  
 zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie  
 zgodności oraz sposobów oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz.  
 2011), 
*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r 
 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr  
 75 z 2002 r.) z późniejszymi zmianami, 
*Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi  
 zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy, 
*Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z  
 późniejszymi zmianami, 
*Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 
*Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB  
 Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r., 
*Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych w okresie  
 obniżonych temperatur, ITB 1988, 
*Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, budownictwo  
 ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został 
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowanie jego aktualnej treści. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S.S.T – 01.01 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych, które zostaną wykonane podczas realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i 
zalicznikowej linii kablowej NN do przepompowni, na dz. nr 130/25, 130/26, 130/35, 130/14, 123/12, 
231, 130/2, 130/1, 123/9 i 123/11 w m. Kretomino”. 
Inwestor: Gmina Manowo, 76 – 015 Manowo 40. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy sieci 
kanalizacyjnej, tłocznej, wodociągowej oraz położenia obiektów. W zakres robót pomiarowych 
związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy punktów  
    wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w   
    sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Wyznaczenie obiektów – przepompowni itp, obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów 
wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie 
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu 
(kontur, punkty). 
1.4. Określenia podstawowe. 
Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 
2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
2.2. Rodzaje materiałów. 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Zastosowane utrwalenia 
punktów umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny 
mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy 
stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów 
utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05m. „Świadki” 
powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
3.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu. 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 



5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogóle zasady wykonania robót. 
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone 
przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast 
poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) 
reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien 
sprawdzić, czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi 
rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 
decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych 
w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach 
Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, 
to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne 
dla prawidłowej realizacji robót należy do obowiązków Wykonawcy.  
Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko ściowych. 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granica robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. Zmawiający powinien założyć robocze punkty 
wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Maksymalna odległość miedzy reperami roboczymi wzdłuż trasy trasy sieci kanalizacyjnej, tłocznej 
oraz sieci wodociągowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym 
i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. Repery robocze 
należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy rurociągów i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką 
dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację 
podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w 
dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
Odtworzenie osi trasy. 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy powinna być wyznaczona w 
punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i 
ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne 
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne 
niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 
niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć 
materiałów wymienionych w pkt 2.2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy 
Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą 
robót. 
Wyznaczenie poło żenia obiektów. 
Dla każdej przepompowni należy wyznaczyć jej położenie w terenie poprzez: 



a) wytyczenie osi, 
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 
Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie powyżej. 
6. Kontrola jako ści robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola jako śći prac pomiarowych. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (od 1, do7) 
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.2. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót . 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inżynierowi. 
9. Podstawa płatno ści. 
9.1. Ogólne zasady płatno ści. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
10. Przepisy zwi ązane. 
*Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30/1989 poz. 163) wraz  
 z przepisami wykonawczymi. 
*Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
*Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,  
 Warszawa 1979. 
*Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
*Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
*Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
*Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
*Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został 
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowanie jego aktualnej treści. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S.S.T – 01.02 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ZIEMNE 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych, które zostaną wykonane podczas realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i 
zalicznikowej linii kablowej NN do przepompowni, na dz. nr 130/25, 130/26, 130/35, 130/14, 123/12, 
231, 130/2, 130/1, 123/9 i 123/11 w m. Kretomino”. 
Inwestor: Gmina Manowo, 76 – 015 Manowo 40. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe, pomocnicze i 
towarzyszące (prace przygotowawcze) występujące przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z 
budową sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi. Ilość robót 
została szczegółowo określona w przedmiarach robót. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Wykopy – dół szeroko i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych (rurociągi, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 
Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim, lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym 
wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią terenu. 
Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50 m i 
o długości powyżej 1,50 m. 
Wykop szerokoprzestrzenny – wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50 m. 
Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po zdjęciu 
warstwy urodzajnej. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu. 
Podłoże – cześć konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a osypka i 
zasypka wstępną. 
Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnia terenu. 
Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, obsypke i 
wstępna zasypkę. 
2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
2.2. Grunty 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów (podłoża, 
obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inżyniera Kontraktu. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych) 
Miejsce czasowego składowania gruntów powinno być zlokalizowane w obrębie placu budowy lub 
poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu. 
2.3. Odwodnienie wykopów – drena ż, igłofiltry, ścianki szczelne. 
Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiałów musi być zgodny z dokumentacja 
projektową i odpowiednią ST. 
2.4. Obudowy (oszalowanie wykopów) 
Pionowe obudowy ścian wykopów pod rurociągi mogą być wykonane z pali szalunkowych (wyprasek) 
oraz deskowań systemowych składających się z różnych elementów obudowy. W zależności od 
rodzaju gruntu i warunków terenowo-wodnych należy dobrać odpowiedni zestaw elementów obudowy 
wykopu dla określonej głębokości. Należy przestrzegać wytycznych producenta odpowiednich obudów 
wykopów. 
2.5. Składowanie materiałów. 
Grunt wydobyty z wykopu powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na 
odkład. Elementy obudowy wykopów należy składać w taki sposób, aby nie nastąpiło ich samoczynne 



przesunięcie. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoja jakość i właściwości. 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
3.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji 
robót lub ST, zaakceptowanym przez Inwestora. Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobym stanie i gotowości do pracy oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca 
przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,  
  ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgniatarki, równiarki, urządzenia  
  do hydromechanizacji itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu. 
Transport urobku z wykopów do miejsca odkładu i później z odkładu do wykopu należy prowadzić 
zgodnie z przyjętą technologią robót ziemnych zmechanizowanych. Do wywozu gruntu na odkład 
należy użyć samowyładowczych samochodów ciężarowych o ładowności i wysokości dopasowanej do 
wielkości koparki (zalecane są wywrotki kilkunastotonowe). Składowanie i transport urobku 
przeznaczonego do późniejszego zasypywania wykopów należy przeprowadzić w miejscu wskazanym 
przez Inżyniera Kontraktu. Transport kruszyw do wymiany gruntu należy prowadzić analogiczny 
sposób, jak urobku z wykopów, z tym że istotna jest dbałość o wykluczenie jego mieszania się z 
innymi gruntami składowanymi na budowie, a zwłaszcza ziemią roślinną oraz wydobytym gruntem 
nasypowym. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości uzgodnione nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera Kontraktu. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogóle zasady wykonania robót. 
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
Roboty przygotowawcze. 
Projektowana os przewodu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na 
osi trasy należy wyznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych z gwoździami. 
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i na odcinkach prostych. Na każdym prostym 
odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby 
istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zbudowanym repery 
robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych 
należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 
wykonać urządzenie odwadniające (ile zachodzi taka konieczność), zabezpieczające wykopy przed 
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować 
i konserwować przez cały czas trwania robót. Wykonywane wykopy należy zabezpieczyć przez 
ustawienie zapór, a w wypadku pozostawienia przejść wykonać je pomostami oporęczowanymi. W 
godzinach nocnych oznakować wykopy lampami świecącymi kolorem czerwonym. Teren nasypany 
nad kanałem i w rejonie plantowanym należy utwardzić zgodnie ze stanem pierwotnym. Prace ziemne 
wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP dotyczącymi wykonania i odbioru 
robót w zakresie gospodarki wodnej. O terminie przystąpienia do robót ziemnych należy powiadomić 
wszystkich użytkowników przedmiotowego terenu i urządzeń podziemnych oraz uzgodnić warunki 
prowadzenia i nadzoru robót. 
 



Roboty ziemne. 
Wykopy pod rurociągi prowadzić należy mechanicznie tylko na terenie nie zainwestowanym, 
natomiast w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykopy prowadzić wyłącznie ręcznie po 
powiadomieniu właściciela instalacji. Wykopy pod rurociąg wykonać jako wąskoprzestrzenne, 
zabezpieczone przed osuwaniem szalunkami pionowymi. Całość rurociągu należy układać na 
niezagęszczonej podsypce żwirowo-piaskowej (pozostałość na sicie 0,75mm maksymalnie 15%), o 
grubości warstwy 0,10 m. Zasypka obok rury oraz nad nią musi być zagęszczona warstwami o 
miąższości 0,30 m, wskaźnik zagęszczenia nie mniej niż 98%. Na całej trasie wykonywanej sieci 
kanalizacyjnej, wodociągowej i rurociągów tłocznych, może występować inne uzbrojenie niż wykazane 
na planach sytuacyjno – wysokościowych, dlatego przed przystąpieniem do wykonywania sieci 
kanalizacyjnej jeszcze raz należy zasięgnąć informacji od Inwestora i w Zespole Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowego terenu. W takim 
wypadku w celu wytyczenia sieci istniejącej należy dokonać próbnych wykopów ręcznie, ustalając 
dokładną lokalizację w terenie oraz potwierdzić to w zakładzie eksploatującym. (dotyczy to w 
szczególności kabli telekomunikacyjnych i energetycznych i innych sieci, które mogą być nie 
naniesione na planach geodezyjnych). Na niektórych odcinkach sieci występować mogą kable, 
telekomunikacyjny i energetyczne ułożone równolegle do projektowanej sieci. Kable mogą posiadać 
pętle zapasu niewykazane na planach syt.-wys. W związku z powyższym przed przystąpieniem do 
wykonania sieci, należy zasięgnąć informacji u przedstawiciela zakładu energetycznego lub 
telekomunikacyjnego oraz dokonać próbnych przekopów w celu dokładnej lokalizacji kabla i pętli w 
terenie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zabezpieczający ich eksploatację. Koniecznie należy zwrócić uwagę 
na istniejące ogrodzenia oraz słupy energetyczne wymagające zabezpieczenia przed osunięciem. 
Ułożenie rurociągów w tym rejonie wymaga dużego doświadczenia od wykonawcy robót, a wykopy 
pod rurociągi prowadzić należy z wielką ostrożnością. Wykonanie w/w sieci pomimo właściwych 
odległości od istniejącej zabudowy wymaga także wielkiej staranności i doświadczenia. Rodzaj 
obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie. Wykopy powinny być zabezpieczone przed 
zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunięta górna krawędzią obudowy 
15 cm ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniżej zwierciadła wody gruntowej 
obniżenie poziomu wody powinno być wykonane zgodnie z projektem. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Wykopy należy wykonać bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na 
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. 
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu pozostawia się na poziomie ok. 20 cm 
wyższym od rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu. Pogłębienie wykopu do rzędnej 
projektowanej należy dokonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej lub elementów 
dennych rurociągu. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3 cm dla gruntów 
zwięzłych, ± 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu 
wynosi ± 5 cm. 
Odwodnienie wykopu na czas budowy. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 
rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Przy budowie sieci w 
zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą występować 
trzy metody odwodnienia: 
- pompowanie wody z dnia wykopu – jest to najprostszy sposób odwodnienia polegający na   
  odpompowaniu wody napływającej do wykopu. 
- ścianki szczelne – stanowiące przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych  
  materiałów określonych w projekcie. Ścianki szczelne należy stosować przy posadowieniu  
  przepompowni ścieków według projektu konstrukcyjnego posadowienia. 
- instalacja igłofiltrowa – na odcinkach, na których w trakcie wykonywania robót zaobserwowana  
  będzie woda gruntowa, niezbędne będzie odwodnienie za pomocą igłofiltrów. Dotyczy to odcinków  
  posadowionych w gruncie piaszczystym. 
- drenaż – na odcinkach w gruntach gdzie na dnie wykopu znajdują się iły odwodnienie wykonać za  
  pomocą drenów ułożonych w warstwie podsypki i odpompowanie wody ze studzienek o średnicy  
  0,50 m i zagłębionych 1,0 m poniżej dna obsypki. Na odcinkach na których w trakcie wykonawstwa  
  zaobserwowana będzie woda gruntowa, niezbędne będzie odwodnienie za pomocą instalacji  
  igłofiltrowej. Dotyczy to odcinków posadowionych w gruncie piaszczystym a w gruntach gdzie na dnie  



wykopu znajdują się iły, odwodnienie wykonać za pomocą drenów ułożonych w warstwie podsypki i 
odpompowanie wody ze studzienek o średnicy 0,50 m zagłębionych 1,0 m poniżej dna podsypki. 
Zakresy robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w 
trakcie wykonywania robót (czas pompowania określony może być wyłącznie kosztorysem 
powykonawczym po uprzednim potwierdzeniu Inżyniera Kontraktu) lub w przypadku rozliczania 
budowy sposobem ryczałtowym – cena pompowania winna być wliczona w cenę oferenta. 
Odspojenie i transport urobku. 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsca wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane 
przez Inżyniera Kontraktu. 
Obudowa ścian i rozbiórka obudowy. 
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały opisane w polskiej normie 
PN-90/M-47850. Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Inżyniera Kontraktu projekt 
proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci zapewniający bezpieczeństwo 
pracy i ochronę wykonywanych robót. Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po 
zagęszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury 
gruntu zagęszczonego (obniży się stopień zagęszczenia gruntu). Należy, zatem sukcesywnie usuwać 
szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczaniem gruntu. 
Podło że naturalne. 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić 
wyprofilowanie do kształtu spadu przewodu. Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2-0,3  
 m i studzienek wykonanych z jednej lub z obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu  
 się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody, 
- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła, o co najmniej 
0,50m poniżej poziomu podłoża naturalnego. 
Podło że wzmocnione (sztuczne). 
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów należy wykonać podłoże wzmocnione. Podłoże 
wzmocnione należy wykonywać: 
- jako podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub   
  przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych, makrooporowych i kamienistych 
- podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo  
  ściśliwych (muły, torfy itp.) o małej grubości po ich usunięciu; 
przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); w razie naruszenia 
gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów; jako warstwa wyrównawcza 
na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych. Grubość warstwy podsypki powinna wynosić, co 
najmniej 0,15 m. Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po 
próbie szczelności odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub 
podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, 
aby rura spoczywała na nim jedna czwarta swojej powierzchni. Dopuszczalne jest odchylenie w planie 
krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi 
przewodu nie powinno przekraczać dla przewodów PVC 10 cm a dla pozostałych 5 cm. Dopuszczalne 
zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie powinno być 
większe niż 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w 
dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ± 1 cm. Badania podłoża 
umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 
Zasypka i zag ęszczenie gruntu. 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia położonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, 
co najmniej 0,3 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, 
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu 
powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem 
wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopu powyżej warstwy ochronnej 
dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli spełnia powyższe wymagania warstwami 0,1-0,2 m z 
jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualna rozbiórka odeskowań i rozpór ścian. Zasypanie kanału 
przeprowadza się w trzech etapach:  
Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach, 



Etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach   
             połączeń, 
Etap III – zasyp wykopu piaskiem średnioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami z  
              jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań rozpór ścian wykopu.  
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być zagęszczona 
do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. Grubość warstw nie powinna być większa niż: 
- 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 
- 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 
Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu 
określonej w PN-86/B-02480. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub 
powinna wynosić co najmniej 80 % jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie 
powinno być większe niż 2%. Należy zwrócić szczególną uwagę we wszystkich w/w przypadkach na 
staranne wykonywanie zasypki oraz właściwe zagęszczenia gruntów. Ma to ogromne znaczenie ze 
względu na istniejące warunki gruntowo – wodne przedstawione w opracowaniu geologicznym. Nie 
właściwe wykonanie zasypki oraz zwłaszcza zagęszczeń może doprowadzić do osiadania gruntu a 
także zarysowań na istniejących budynkach. 
Odtworzenie trawników przez darniowanie. 
W miejscach wskazanych przez Inżyniera Kontraktu należy odtworzyć trawniki poprzez pełne 
darniowanie. Darń w miarę możliwości należy pozyskiwać w czasie usuwania warstwy humusu. Po 
rozścieleniu darni, należy nawozić i pielęgnować przez okres realizacji zadania. 
6. Kontrola jako ści robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Sprawdzenie odwodnienia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.3. Badania do odbioru. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- szerokość wykopu ziemnego nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, 
- rzędne wykopu ziemnego nie mogą się różnić od rzędnych projektowanych, 
- wskaźnik zagęszczeni gruntu musi być zgodny z przyjętym w dokumentacji projektowej i ST. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru. 
Ilość mas ziemnych oblicza się metrach sześciennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania 
gruntem spulchnionym pobieranym ze składowisk należy uwzględnić odpowiednie współczynniki 
korygujące. Umocnienie ścian wykopów w metrach kwadratowych. Wykonanie podłoża w metrach 
kwadratowych i grubości warstwy. Wielkość obmiaru określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu i sprawdzonych w 
naturze. 
8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót . 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Przed przystąpieniem do robót montażowych sieci 
sanitarnych należy dokonać kontroli i odbioru robót ziemnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 
- obudowy wykopów, 
- zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
- zejścia do wykopów, 
- podłoża, 
- drenażu, 
- ścianki szczelnej. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002. 
9. Podstawa płatno ści. 
9.1. Ogólne zasady płatno ści. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 



9.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące zasady płatno ści. 
Rozliczenie robót ziemnych i towarzyszących może być dokonane po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych. Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych liniowych wystąpi konieczność 
zabezpieczenia ruchu kołowego i (lub) pieszego oraz wykonania robót przygotowawczych i innych z 
nimi związanymi to koszty tych robót obejmują: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami, projektu  
  organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
- wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperów, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa  
  ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,  
  poziomych, barier i świateł, 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Ostateczne rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego. Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona n podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości wykonanych robót  
  potwierdzonych przez Zamawiającego lub - ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony  
  zakres robót. Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmują: 
- roboty pomiarowe, 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- wykonanie wykopów, 
- wywóz/dowóz urobku przeznaczonego na wymianę, 
- odwodnienie wykopów, 
- oszalowanie ścian wykopów, 
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 
- wykonanie podłoża pod rurociągi, 
- odwodnienie, 
- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 
Ceny te obejmują również: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  
  transportu na teren budowy, 
- wartość sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe robót nie zawierają podatku VAT. 
10. Przepisy zwi ązane. 
*PN – 86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
*PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
*BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
*PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  
 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
*PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
*PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i    
 projektowe. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został 
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowanie jego aktualnej treści. 
 
 
 
 



S.S.T – 01.03 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót sieci kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi, które zostaną wykonane podczas 
realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią 
ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i zalicznikowej linii kablowej NN do przepompowni, na dz. nr 
130/25, 130/26, 130/35, 130/14, 123/12, 231, 130/2, 130/1, 123/9 i 123/11 w m. Kretomino”. 
Inwestor: Gmina Manowo, 76 – 015 Manowo 40. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi. Projektowany układ 
kanalizacji sanitarnej obejmuje budowę: 
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV-U klasy SN8 (lite) Dz=200mm ~ 649mb, 
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV-U klasy SN8 (lite) Dz=160mm ~ 275mb, 
- Kanalizacja sanit. tłoczna z rur PE100, PN10, SDR-17 Dz = 63x3,8mm ~ 217mb, 
- Przepompownia ścieków sanitarnych z polimerobetonu P – 1kpl 
Ilość robót została szczegółowo określona w przedmiarach robót. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 
znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do 
oczyszczalni ścieków. 
Sieć kanalizacyjna ściekowa - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo 
gospodarczych i przemysłowych. 
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 
ciężkości. 
Przykanalik - przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu 
ściekowego. 
Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.  
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 
lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 
Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z 
gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze 
względu na materiał, z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami 
technicznymi producenta tych rur. 
Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 
wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 
Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
Obsypką - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 
kanalizacyjny. 
Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem. 
Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych 
badaniem szczelności. 



Studzienka rewizyjna - studzienka włazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów. 
Studzienka inspekcyjna - studzienka niewłazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów z 
poziomu terenu. 
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 
Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 
Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych, umożliwiający 
dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Przepompownia ścieków – obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i 
pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczona do przepompowywania ścieków z poziomu 
niższego na wyższy. 
Przekroczenie podziemne – układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacja przed 
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania 
instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa. 
Komora startowa – miejsce rozpoczęcia przewiertu. Służy do zainstalowania stacji pchającej oraz 
odbioru urobku z przewiertu. 
Komora odbiorcza – miejsce zakończenia przewiertu. Służy do wyciągnięcia elementów wykonujących 
odwiert (głowica, pierścień smarujący, rury). 
Stacja pchająca (nadawcza) – służy do wciskania w grunt głowicy wiercącej wraz z rurami 
instalacyjnymi. Jest umieszczona i odpowiednio zakotwiczona w komorze startowej. 
Głowica wiercąca – główny element dla przewiertu odpowiedzialny za odspajanie gruntu oraz 
korygowania osi przewiertu w trakcie prac wiertniczych przy przewiertach. 
2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” 
2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów i urz ądzeń. 
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące materiały: 
- rury i kształtki kanalizacyjne z PCV-U klasy SN8 (lite) Dz=200mm 
- rury i kształtki kanalizacyjne z PCV-U klasy SN8 (lite) Dz=160mm 
- rury i kształtki SDR-17 PE100, PN10, SDR-17 Dz = 63x3,8mm, 
- włazy żeliwne typu ciężkiego D400 (40T) Ø600, 
- studzienka z PCV-U Ø400mm z włazem żeliwnym D400 na rurze teleskopowej, 
- przepompownia ścieków z polimerobetonu Ø1200mm, h=3,50m z rozdzielnią sterowniczą. 
Składowanie rur, kształtek i studni z PCV-U. 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i kształtki powinny być zabezpieczone przed 
wewnętrznym zanieczyszczeniem, powinny być składowane w położeniu poziomym na płaskim i 
równym podłożu tak by belki nośne palet nie zapadły się w gruncie. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Jako zasadę 
należy przyjąć, że rury winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 
Rury są pakowane w paletach a kształtki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folią. Rury o 
większych średnicach niezapakowane w paczki winny być rozładowywane pojedynczo z zachowaniem 
środków ostrożności. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych 
przedmiotów. Palety rur należy składować pojedynczo. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w 
sztaplach należy zastosować boczne wsporniki (min. dwa z każdej strony sterty), najlepiej drewniane 
lub wyłożone drewnem zabezpieczające pierwszą warstwę przed rozsunięciem. Bose końce rur 
powinny spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm tak by uszczelka nie dotykała 
terenu. Rury należy składować kielichami wysuniętymi poza krawędź warstwy i mijankowo. Rury o 
różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie. Elementy uszczelniające i smary 
montażowe należy starannie chronić przed światłem i składować w suchym i chłodnym miejscu. 
Należy zabezpieczyć rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Należy również zwrócić uwagę, 
aby ostro zakończone przedmioty nie uszkodziły rur lub kształtek od spodu. Wykonawca jest 
zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Kształtki 
powinny być ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami w dół. 
 
 



Składowanie studzienek prefabrykowanych i elementów  betonowych. 
Elementy prefabrykowane należy składować a placu składowym o wyrównanej i odwodnionej 
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 m. 
Stosy powinny być zabezpieczone przed wywróceniem. 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
3.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Roboty związane z wykonaniem układów technologicznych będą wykonywane ręcznie oraz przy 
pomocy wymienionych urządzeń i narzędzi do prac instalacyjnych. Stosowany sprzęt będzie zgodny 
ze specyfikacją i wykazem sprzętu ujętym w kosztorysie inwestorskim lub inny, jeżeli zostanie 
zatwierdzony przez Inżyniera. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i 
dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 
zaakceptuje Inżynier. 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku, 
Rury należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w 
czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym i kołowym. Elementy takie jak studzienki, przepompownie, uzbrojenie sieci 
należy przewozić w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu muszą być zabezpieczone przed 
możliwością przesunięcia się. Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i 
pozbawione ostrych lub wystających krawędzi. Rury kanalizacyjne mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca 
zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby 
przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów. Transport rur w rejon wykopu powinien się odbywać tylko 
pełnymi paletami. Rury na paletach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości tak by nie zwisały poza samochód. Wyładunek palet z rurami wymaga użycia dźwigu lub 
koparki. Przewóz pojedynczej rury wymaga użycia koparki na pasach nośnych lub w przypadku 
małych średnic ręcznie. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Do końców rur 
nie wolno doczepiać jakichkolwiek haków. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu 
pojedynczych rur do wykopu przy pomocy pasów nośnych należy zwrócić uwagę na żółte lub białe 
punkty na zewnętrznej powierzchni rury określające jej środek ciężkości i powinne być układane 
punktem w szczycie rury. Nie wolno transportować pojedynczych rur w łyżce koparki. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
Po wykonaniu wykopów i podłoża można przystąpić do wykonywania robót montażowych sieci 
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać 
zasad budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i 
głębokości posadowienia powinny być zgodne z dokumentacja projektową. 
Monta ż kanałów z rur PCV-U. 
Przewody z rur PCV-U można układać przy temperaturze powietrza od 0o do +30oC. Przy 
temperaturze zbliżonej do 0o C, ze względu na kruchość PCV-U, należy zachować szczególną 
ostrożność. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy realizować poprzez zastosowanie 
odpowiednich kształtek - łuków. Niedozwolone jest formowanie łuków na gorąco na budowie. 
Dopuszcza sie zginanie na zimno rur o średnicach do 160 mm i długości 6 m w taki sposób, aby 
promień krzywizny formowanego łuku nie był mniejszy niż 300 zewnętrznych średnic zginanej rury. 
Rury o średnicach większych niż 160 mm należy traktować jako sztywne i do zmiany kierunku należy 
stosować odpowiednie łuki. Ugięcie w złączu nie może przekraczać 1o. Ugięcie większe może 
wpłynąć na szczelność złącza. 
 
 



Montaż na powierzchni terenu. 
Metoda montażu rurociągu na powierzchni terenu przed jego opuszczeniem na dno wykopu jest 
stosowana wyłącznie przy wykopach wąskoprzestrzennych bez obudowy ścian i bez poprzecznych 
rozpór. Ma zastosowanie dla rur o średnicy do 280 mm Montaż rurociągu odbywa sie na podkładach 
drewnianych, ułożonych na poboczu wykopu, względnie na pomostach drewnianych nad wykopem. 
Przy stosowaniu armatury i kształtek z żeliwa na węzłach rurociągu z PCV-U, węzły buduje sie 
bezpośrednio w wykopie, a długość opuszczanego odcinka rurociągu związana jest z odległością 
miedzy węzłami. Opuszczanie całych rurociągów do wykopu powinno być prowadzone na 
przygotowane i wyrównane podłoże. Opuszczenie na dno wykopu z pomostów lub z brzegu wykopu 
powinno następować stopniowo wzdłuż wykopu. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu należy 
zwrócić uwagę na widoczność oznakowania granicy wsunięcia bosych końców rur w kielichy, gdy_ 
istnieje niebezpieczeństwo wysunięcia sie z kielichów i rozłączenia przewodu. Oznaczenia te powinny 
być umieszczone na górnej powierzchni ułożonej rury. Opuszczanie całych rurociągów do wykopu jest 
uwarunkowane utrzymaniem sie w granicach dopuszczalnej strzałki ugięcia z uwagi na wytrzymałość 
rur. Instrukcja projektowania i montażu systemów ciśnieniowych. 
Montaż na dnie wykopu. 
Jeżeli nie ma możliwości montowania rur nad wykopem, prace montażowe wykonujemy na dnie 
wykopu. Wstępnie rozmieszczamy rury na dnie wykopu. Następnie wykonujemy kolejne złącza, przy 
czym rura do której kielicha jest wciskany bosy koniec następnej rury, powinna być uprzednio 
zastabilizowana przez wykonanie obsypki – warstwy ochronnej na wysokość 30 cm ponad wierzch 
rury z wyłączeniem strefy połączenia. Osie łączonych odcinków rur muszą sie znajdować na jednej 
prostej. Warstwa obsypki stabilizująca przewód powinna być starannie ubita z obu stron przewodu z 
zachowaniem ostrożności przy zagęszczaniu gruntu nad przewodem. Złącza rur i kształtek powinny 
pozostać odkryte aż do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej. 
Wykonanie połączenia kielichowego. 
Połączenia dokonuje sie przez wprowadzenie bosego końca jednej rury lub kształtki do wnętrza 
kielicha drugiej rury lub kształtki. Wewnątrz kielicha na całym jego obwodzie znajduje sie wgłębienie, 
w którym umieszczany jest gumowy pierścień uszczelniający o specjalnym przekroju (uszczelka 
wargowa wykonana z gumy typu EPDM). Należy zwrócić szczególna uwagę na czystość wgłębienia 
kielicha oraz ścisłość przylegania pierścienia do wgłębienia. Przed przystąpieniem do wcisku bosego 
końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec rury można posmarować cienko środkiem 
antyadhezyjnym. Wprowadzenie bosego końca rury PCV-U do kielicha może być wykonane za 
pomocą specjalnego urządzenia wciskowego, względnie przez zastosowanie ręcznej dźwigni. Przy 
zastosowaniu dźwigni ręcznej, żerdź pełniąca role dźwigni, względnie drążek stalowy wbity na 
głębokość 30 cm winien opierać sie o kielich rury PCV-U za pośrednictwem poduszki z kantówki 
drzewa twardego. Bosy koniec rury PCV-U, powinien posiadać znak określający głębokość wcisku do 
kielicha. Jeżeli rura nie posiada takiego oznaczenia, należy wykonać je przed przystąpieniem do 
montażu.  
Monta ż studzienek rewizyjnych z kr ęgów betonowych. 
Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1,0- 1,5 m należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i 
wymaganiami normy PN-B 10729:1999. Elementy prefabrykowane, zależnie od ciężaru, można 
układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego. Przy montażu elementów należy 
zwrócić uwagę na właściwe ustawienia kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe (linie) 
znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową 
kanałów sanitarnych. Przy zagłębieniu mniejszym niż 3 m studzienka na całej wysokości powinna 
mieć średnice komory roboczej. Komora robocza powinna mieć wysokości minimum 2,0 m. W 
przypadku studzienek płytkich, (kiedy głębokość ułożenia oraz warunki ukształtowania terenu nie 
pozwalają zapewnić odpowiedniej wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniej niż 2,0 
m. Przejście rur PVC przez ścianę komory należy wykonać poprzez tuleje PVC. W części 
monolitycznej należy pozostawić otwory na wprowadzenie kanałów. Nad otworem powinno pozostać 
nadproże o min. Wysokość 0,15-0,20 m. Wszystkie styki kręgów musza być zatarte na gładko z obu 
stron zaprawą cementową marki „80”. Włączenie projektowanych kanałów do istniejących studzienek 
kanalizacyjnych w przypadku, gdy różnica rzędnych dna kanału dopływowego i odpływowego 
przekracza 0,50 należy dokonać poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz 
studzienki, z zastosowaniem elementów (kształtek) PVC. Na spadzie wykonać obudowę z betonu B-
25. Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o głębokości przekraczającej 3,0 m z 
kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m. Posadowieni komina należy wykonać na 
płycie żelbetowej przejściowej w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o 
największej powierzchni. Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas 
bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową. 



Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z 
przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 
napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do 
kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z 
jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mieć spadek, co najmniej 3‰ w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w pasach drogowych lub innych miejscach narażonych na obciążenia 
dynamiczne powinny mieć właz typu ciężkiego. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien 
być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na 
wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego 
należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m 
i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. Ustawić położenie wierzchu włazu lub wpustu odpowiednio 
do rzędnej terenu. 
Monta ż studzienek rewizyjnych z PCV.  
Wykop w miejscu posadowienia należy poszerzyć tak, aby wokół studni powstała strefa wolnej 
przestrzeni - dla studni włazowej 50 cm, dla niewłazowej 30 cm. Dno wykopu wyrównać, usunąć duże 
i ostre kamienie, przygotować warstwę podsypki o grubości:  
- 10 cm dla gruntu rodzimego niewysadzinowego,  
- 10 - 20 cm dla gruntu rodzimego wątpliwego wysadzinowo.  
- 20 - 30 cm dla gruntu rodzimego wysadzinowego.  
Podsypka powinna być tym grubsza im wyższy jest poziom wody gruntowej W miejscu posadowienia. 
Podsypkę najlepiej wykonać z piasku (grubo-, średnio- lub drobnoziarnistego) bądź pospółki. Warstwa 
podsypki układana bezpośrednio pod dnem studni nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu 
średniego zagęszczenia. Pozwoli to na elastyczne dopasowanie studni i podłączonych rur podczas 
wykonywania zasypki. Podsypka zostanie dogęszczona podczas zagęszczania kolejnych warstw 
wokół studni. Na podsypce ustawić i wypoziomować kinetę. Należy zwrócić uwagę aby wszystkie 
zagłębienia wynikające z kształtu kinety zostały dokładnie wypełnione gruntem. Krućce wlotowe i 
wylotowe kinety połączyć z rurami kanalizacyjnymi. Nieużywane króćce zaślepić korkami 
kanalizacyjnymi. Rury nie mogą opierać się na złączach, dlatego tam gdzie to konieczne wykonać 
zagłębienia pod kielichami. Zasypać kinetę na wysokość około 15cm powyżej króćców wlotowych. Do 
zasypania użyć należy materiału gruntowego użytego do wykonaniu zasypki. Zagęścić ręcznie, 
zachowując ostrożność. Zamontować rurę wznoszącą w przypadku studni niewłazowych lub 
pierścienie modułowe w przypadku studni włazowych. Elementy te powinny posiadać odpowiednią 
wysokość uzależnioną od zagłębienia studni oraz rodzaju zwieńczenia. Końcówkę uciętej rury 
wznoszącej należy przed zamontowaniem w kinecie zukosować (sfazować) i posmarować środkiem 
poślizgowym. Zasypywać warstwami, równomiernie ze wszystkich stron studni - różnice wysokości nie 
mogą być większe niż 15cm. Materiał gruntowy używany do zasypywania studni może być 
wyselekcjonowanym gruntem rodzimym lub gruntem obcym, łatwym do zagęszczania. Nie można 
stosować gruntów wysadzinowych lub wątpliwych wysadzinowo. Materiał nie może zawierać 
elementów mogących uszkodzić studnię takich jak gruz czy ostre kamienie oraz substancji 
organicznych, śmieci, korzeni, drzew itp. Nie może być zamarznięty lub zbrylony, maksymalna 
wielkość ziaren nie może przekraczać 40mm. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie 
upłynnionym, a w przypadku konieczności odwadniania podłoża na czas budowy, niezbędne jest 
wykonanie projektu odwodnienia oraz prowadzenie tych robót w taki sposób, aby nie dopuścić do 
pogorszenia nośności gruntu rodzimego. Zagęszczenie zasypki powinno przebiegać ręcznie 
(warstwami nie grubszymi niż 15cm) lub Iekkim sprzętem (grubość warstwy nie większa niż 30cm) - 
niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu ciężkiego. Nie można podczas zagęszczania dopuścić do 
deformacji studni lub rur. Dla terenów zielonych zaleca sie zagęszczenie zasypki, dla studni 
niewłazowych do co najmniej 90%, a dla studni włazowych do 95% wg skali Proctora (SP). W 
przypadku układania studni w pasie drogowym zasypka powinna spełniać wymagania w zakresie 
wskaźnika zagęszczenia oraz wtórnego modułu odkształcenia E2, wynikające z głębokości ułożenia, 
typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. 
Monta ż przepompowni ścieków z polimerobetonu. 
Projektuje się wykonanie przepompowni ścieków prefabrykowanej w postaci studni z polimerobetonu 
wyposażonej w 2 pompy zatapialne do ścieków. Zbiornik przepompowni stanowi jednocześnie komorę 
retencyjną oraz jej obudowę. Składa się z trzech podstawowych elementów: dna, rury studziennej i 
płyty przykrywającej z zamontowanym włazem i kominkami wentylacyjnymi. Posadowienie pompowni 
przewidziano na betonowej płycie fundamentowej. W przygotowanym wykopie ustawić na płycie 
fundamentowej zbiornik przepompowni na projektowanej rzędnej. Po sprawdzeniu rzędnych należy 
obetonować pozostała część a następnie wykonać zasypkę. Po osadzeniu zbiornika należy przystąpić 
do montażu wnętrza pompowni. Następnie należy ustawić pokrywę oraz zamontować włazy i kominki. 



Całość obsypać gruntem. Obsypywanie i zagęszczenie rur kanalizacyjnych połączeniowych należy 
wykonać ostrożnie, nie dopuszczając do zniszczeń połączeń. Następnie należy zamontować 
wewnętrzną armaturę i poszczególne urządzenia. Wszystkie urządzenia mechaniczne powinny być 
instalowane zgodnie z układem podanym w dokumentach projektowych oraz instrukcjami producenta. 
W celu identyfikacji wykonawca powinien zorganizować dostawę i montaż wybitych tabliczek 
identyfikacyjnych dla wszystkich pomp. Każde urządzenie powinno być wyposażone w tymczasowe 
tabliczki zaznaczające ich funkcję i tożsamość np. Pompa 1. 
Monta ż armatury. 
Armaturę w instalacjach technologicznych należy montować w miejscach dostępnych, 
umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację (powinien być zapewniony 
swobodny dostęp do pokręteł i dźwigni). Przed montażem należy z armatury usunąć 
zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również 
tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury zaślepienia. 
Po oczyszczeniu należy sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a pokrętło daje 
się lekko obracać. Armaturę o masie przekraczającej 30 kg niezależnie od średnicy przewodu należy 
ustawiać na odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów. Na 
przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono 
było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 
Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem 
ruchu czynnika w przewodzie. 
Monta ż urządzeń. 
Urządzenia montować zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi. 
Pompownie, zbiorniki, silniki elektryczne powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z 
blachy, podającą: nazwę producenta, charakterystykę techniczną urządzenia, datę produkcji i numer 
kolejny wyrobu, brak kontroli technicznej. Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa 
powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. 
Aparatura pomiarowa powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. 
Monta ż pomp. 
Zaprojektowano 2 pompy produkcji ABS - AS 0630.160 S13/4D (lub równoważna) o mocy 1,3kW. 
Pompy z silnikiem o mocy od 0,4 do 2,2 kW mogą być montowane bezpośrednio na rurociągu, ale 
rurociąg przed i za pompą należy trwale umocować wzdłuż całego obwodu rury do podpory osadzonej 
w ścianie, stropie albo posadzce. Przy montażu pomp należy przestrzegać następujących zasad: 
- pompy bezdławicowe montować w takt sposób, aby oś wirnika była w położeniu poziomym pompy   
  obiegowe nie powinny być zlokalizowane w najniższych punktach instalacji; 
- silniki pomp nie mogą się znajdować poniżej pomp; 
- skrzynki zaciskowe silników należy zlokalizować tak, aby ograniczyć możliwość przenikania do nich 
wody z nieszczelnych połączeń instalacji znajdujących się nad pompami przewody elektryczne 
dochodzące do skrzynek zaciskowych należy prowadzić tak, aby woda ewentualnie wkraplająca się 
na przewodzie nie mogła wpływać przez nieszczelne dławiki do skrzynek zaciskowych. Przed 
uruchomieniem pomp instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Uruchomienie pompy musi 
odbywać się przy całkowicie otwartym zaworze na króćcu ssącym. Dla zmniejszenia prądu 
rozruchowego zaleca się dokonywać rozruchu przy zamkniętym zaworze tłocznym. Silniki pomp 
muszą być zabezpieczone wyłącznikami ochronnymi lub wyzwalaczami termicznymi. Wszystkie 
elementy regulacyjne (dławiące natężenie przepływu) wbudowane na instalacje, w których pracują 
pompy, powinny znajdować się na rurociągu tłocznym pompy. Po zamontowaniu należy pompy 
sprawdzić, zwracając szczególną uwagę na szczelność połączeń pompy z armaturą, sprawność 
armatury pomiarowej i regulacyjnej, głośność i drgania towarzyszące pracy pompy, temperaturę pracy 
silnika pompy. 
Miejsca kolizji i skrzy żowań. 
Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równoległym 
przewodów i skrzyżowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod 
nadzorem właścicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi 
podziemne, krzyżujące się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych 
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań 
przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową. W 
przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy stosować normę PN-91/M-34501. Ponadto 
należy stosować się do warunków zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. 
nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 
11.09.2001. W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę PN-



76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, dwudzielne, z 
dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu 
kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli. W przypadku skrzyżowania z kablami 
telekomunikacyjnymi należy stosować normę ZN-96 TPSA-004. 
Próby szczelno ści kanałów i rur. 
Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2002 
Próba na eksfiltracj ę wody z przewodu. 
Próbę ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610 metodą „W”. Próbę wykonać na odcinkach pomiędzy 
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby należy zastabilizować przewody tj. wykonać 
obsypkę i częściowo przykryć (min 20 cm ponad wierzch rury). Złącza na rurach, jak i na połączeniach 
ze studzienkami lub przyłączami pozostawić niezasypane. Ponadto należy zabezpieczyć wszystkie 
otwory podparciem i zakorkować. Pozostawić tylko najwyższy punkt kanału (odpowietrzenie). Celem 
przeprowadzenia próby należy: 
- zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w króćce z zaworami korków  
  mechanicznych lub worków pneumatycznych, 
- przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu ale tak by  
  wartość ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa, 
- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na czas stabilizacji,  
- czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min, 
- poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1 kPa w  
  stosunku do wartości próbnej, 
Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać dodaną ilość 
wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli, 
Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej ilości: 
- 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanałów, 
- 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanałów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, 
- 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 
Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową. 
Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą „L” wg PN-EN 1610:2002. 
Próba na infiltracj ę 
Przeprowadzona wcześniej próba na eksfiltrację wody z przewodu jest gwarancją szczelności i 
świadczy o zabezpieczeniu przed infiltracją. Próbę należy wykonać tylko w przypadku stwierdzenia 
obecności wody gruntowej powyżej posadowienia dna kanału. Próbę wykonać na całkowicie 
wykonanej sieci, przyjmując dopuszczalną ilość wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735. Po 
wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej należy przeprowadzić inspekcję kanałów TV kamerą z zapisem 
wyników na elektronicznym nośniku. 
6. Kontrola jako ści robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako ści. 
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej, rurociągu tłocznego, posadowienia przepompowni itp. polega 
na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca 
powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca 
przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie 
Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej 
akceptacji odbioru przez Inżyniera Kontraktu i Użytkownika. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 
zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. Wykonawca przedstawi Inżynierowi Deklaracje Zgodności 
z Normą oraz na życzenie wszystkie badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na 
stosowane materiały potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez 
normę PN EN 295. Wykonawca na wniosek Inżyniera Kontraktu przedstawi Deklarację Zgodności z 
normą PN-EN/295 dostarczone przez producenta. Inżynier Kontraktu może dokonać wizytacji 
laboratorium w zakładzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badań na zgodność z 
PN/EN-295. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli 
jakości dały wyniki pozytywne. 
Ponadto kontroli podlegają: 
- szerokość i głębokość wykopu (odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie   
  osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, odchylenie wymiarów w planie nie powinno być  
  większe niż 0,1 m), 



- badanie wykonania podłoża (odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,  
  odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm),  
- rzędne założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z  
  dokładnością do 1 cm, 
- odwodnienie wykopu, 
- szalowanie wykopu, 
- zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów o głębokości większej niż 1 m, w odległości nie większej  
  niż 20 m, 
- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
- odległość od budowli sąsiadującej, 
- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
- rodzaj rur, kształtek i wyposażenia oraz zgodność materiałów z wymaganiami norm, składowanie rur, 
kształtek i wyposażenia. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacja 
projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Odbiór techniczny cz ęściowy. 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjna. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ± 2 cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno 
przekraczać ± l cm, rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia  
  podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub  
  inspektorem nadzoru, 
- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z  
  dokumentacją, 
- zbadaniu gruntu użytego do podsypki i obsypki kanału, który powinien być drobny i średnioziarnisty,  
  bez grud i kamieni, 
- zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki (wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów  
  określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z projektem), 
- zbadaniu szczelności przewodu. 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności 
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i 
deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, 
studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas 
spisywania protokółu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o 
możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci. Wymagane jest także dokonanie wpisu 
do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. Kierownik budowy jest 
zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym 
przewodu , zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i 
sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację 
powykonawczą. 
Odbiór techniczny ko ńcowy. 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 
- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
- zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
- zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności przewodów, 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 
- protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 



- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- inwentaryzacją geodezyjną, 
- protokółem szczelności systemu kanalizacji sanitarnej i rurociągów tłocznych. 
należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci. 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
Teren po budowie w/w sieci powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy 
przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi systemu wodno-kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest 
zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć 
oświadczenia o wykonaniu robót zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, o 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania ulicy i 
sąsiadującej nieruchomości. 
9. Podstawa płatno ści. 
9.1. Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści. 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
9.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące zasady płatno ści. 
Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym następuje po 
dokonaniu odbioru końcowego. Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 
zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości wykonanych robót  
  potwierdzonych przez Zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci 
kanalizacyjnych, tłocznych itp. z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- montaż rurociągów i obiektów sieciowych i urządzeń, 
- montaż przepompowni ścieków, 
- montaż przecisków i przewiertów, 
- wykonanie prób szczelności, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
- doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego. 
Ceny te obejmują również: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  
  transportu na teren budowy, 
- wartość sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe robót nie zawierają podatku VAT. 
10. Przepisy zwi ązane. 
*PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
*PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
*PN-EN 752-2:2000 Zewnętrze systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
*PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu  
 pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
*PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
*PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
*PN-B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
*PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  
 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
*PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. 
*PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji  
 grawitacyjnej. 
*PN-EN 752-6 : 2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Układy pompowe. 
*PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i definicje. 
*PN-EN 752-2:1996 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 



*PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie. 
*PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na  
 środowisko. 
*PN-87/H-74051.00 do 02 Włazy kanałowe. 
*PN-EN 1672 : 2001 – Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 
*PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach  
 obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 
*PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążeń. 
Część 1: Wymagania ogólne. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został 
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowanie jego aktualnej treści. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S.S.T – 01.04 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót sieci wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi, które zostaną wykonane podczas realizacji 
zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków 
oraz budowa sieci wodociągowej i zalicznikowej linii kablowej NN do przepompowni, na dz. nr 130/25, 
130/26, 130/35, 130/14, 123/12, 231, 130/2, 130/1, 123/9 i 123/11 w m. Kretomino”. 
Inwestor: Gmina Manowo, 76 – 015 Manowo 40. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem sieci wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi. 
Projektowany układ sieci wodociągowej obejmuje budowę: 
- Sieć wodociągowa z rur PE100, PN10, SDR-17 Dz=110x6,6mm ~ 756mb, 
- Hydranty nadziemne Hn Ø80 z zasuwami Ø80 – 9 kpl 
- włączenie do istniejącej sieci wodociągowej z rur PE110 
Ilość robót została szczegółowo określona w przedmiarach robót. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, w 
granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy – przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do 
przyłączy wodociągowych. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 
działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z 
gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze 
względu na materiał, z którego wykonano rury przewodu, zgodnie z warunkami technicznymi 
producenta tych rur. 
Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 
wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 
Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem i obsypką. 
Obsypką - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód. 
Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem. 
Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek objętych badaniem 
szczelności. 
Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 
Przekroczenie podziemne – układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacja przed 
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania 
instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa. 
Komora startowa – miejsce rozpoczęcia przewiertu. Służy do zainstalowania stacji pchającej oraz 
odbioru urobku z przewiertu. 
Komora odbiorcza – miejsce zakończenia przewiertu. Służy do wyciągnięcia elementów wykonujących 
odwiert (głowica, pierścień smarujący, rury). 
Stacja pchająca (nadawcza) – służy do wciskania w grunt głowicy wiercącej wraz z rurami 
instalacyjnymi. Jest umieszczona i odpowiednio zakotwiczona w komorze startowej. 
Głowica wiercąca – główny element dla przewiertu odpowiedzialny za odspajanie gruntu oraz 
korygowania osi przewiertu w trakcie prac wiertniczych przy przewiertach. 
 
 



2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” 
2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów i urz ądzeń. 
Do budowy sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały: 
- rury i kształtki do wody PE100, PN10, SDR-17 Dz=110x6,6mm, 
- kształtki z polietylenu zgrzewane, 
- zasuwa kołnierzowa fi 100 z obudową i skrzynką uliczną, 
- zasuwa kołnierzowa fi 80 z obudową i skrzynką uliczną, 
- hydrant pożarowy nadziemny sztywny fi 80, 
Do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają wymogi 
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i posiadają aprobatę właściwego państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny 
oraz atesty COBRTI INSTAL. Rury używane do montażu przewodów wodociągowych powinny być 
oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione na rury 
wykonane z polietylenu w odstępach 1.0 m winny zawierać następujące informacje: nazwę wytwórcy, 
oznakowanie materiału, wskaźnik topliwości, średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki, maksymalne 
dopuszczalne ciśnienie robocze (PN), numer normy, znak jakości, znak instytucji atestującej, kod daty 
produkcji. 
Składowanie rur i kształtek z tworzyw sztucznych. 
Rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny być 
podparte na całej długości. Wysokość podkładów winna uwzględniać maksymalną średnicę kielicha. 
Załadunek i rozładunek rur powinien być prowadzony ze szczególną uwagą. Niedopuszczalne jest np. 
zrzucanie rur z samochodu. Niedopuszczalne jest ciągnięcie rury po ziemi. Należy chronić rurę przed 
kontaktem z ostrymi krawędziami. Rury o mniejszych średnicach można wkładać do wykopu bez 
pomocy sprzętu pomocniczego. W przypadku rur o większych średnicach może być konieczne użycie 
pasów (lin). W przypadku bardzo dużych średnic zalecane jest użycie dźwigu. Rura winna być 
zawieszona na elastycznych zawiesiach i trawersie. 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
3.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Roboty związane z wykonaniem układów technologicznych będą wykonywane ręcznie oraz przy 
pomocy wymienionych urządzeń i narzędzi do prac instalacyjnych. Stosowany sprzęt będzie zgodny 
ze specyfikacją i wykazem sprzętu ujętym w kosztorysie inwestorskim lub inny, jeżeli zostanie 
zatwierdzony przez Inżyniera. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i 
dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 
zaakceptuje Inżynier. 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku, 
Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wstające poza pojazd końce nie mogą być dłuższe niż 1 m. 
Jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie 
powinna przekraczać 1 m. Podczas transportu rury powinny byz zabezpieczone przed uszkodzeniem 
przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy itp. Luźno układane rury powinny być 
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający 
boczne ściany skrzyni samochodu. Przy długotrwałym składowaniu rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronna, 
aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Oryginalne zapakowane wiązki rur można 
składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny 
spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, 
na podkładach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Wysokość 



układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 
średnicach winny być układane odrębnie. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
Wytyczne wykonania przewodów. 
Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim 
wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu 
wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacja projektową. Poszczególne 
odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 
podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Zgrzewanie 
jest dziś najbardziej rozpowszechnioną metodą łączenia elementów PE. Metodę tą można stosować 
do łączenia rury z rurą, rury z kształtką lub kształtki z kształtką. Inne metody łączenia rur i kształtek z 
PE to np. łączenie przy użyciu dwuzłączek z uszczelkami, łączników mechanicznych itp. 
Zgrzewanie 
Łączenie rur metodą zgrzewania posiada wiele zalet. Należy wymienić tu niektóre z nich: 
-Połączenie zgrzewane jest co najmniej tak mocne jak sama rura. Sprawia ono, że odporność   
 polietylenu na korozję nie osłabnie w miejscach łączeń - czyli zgrzewany odcinek można traktować  
 jako jedną, bardzo długą rurę. 
- Łączenie rur metodą zgrzewania pozwala na zachowanie charakterystycznej dla rury polietylenowej  
 giętkości na całej długości zgrzanego odcinka. Wysoka wytrzymałość połączeń wykonanych tą  
 techniką sprawia, że można długie ciągi rur przygotować na powierzchni, a następnie umieścić je w  
 ziemi, niezależnie od tego czy chodzi o tradycyjne ułożenie rury w wykopie, układanie pod ziemią  
 metodą bezwykopową, czy np. relining itp. Do łączenia rur i kształtek ciśnieniowych PE stosuje się  
 obecnie dwie techniki zgrzewania: 
- Zgrzewanie doczołowe. 
- Zgrzewanie elektrooporowe. 
Zgrzewanie doczołowe. 
Zgrzewanie doczołowe jest metodą, która od wielu lat stosowana jest do łączenia rur i kształtek o 
średnicy 63 mm i większych. Urządzeniem umożliwiającym poprawne wykonywanie takich połączeń 
jest zgrzewarka doczołowa. Końce łączonych elementów mocuje się w zaciskach zgrzewarki, po czym 
za pomocą struga (wchodzącego w skład zgrzewarki) wyrównuje się powierzchnie czołowe łączonych 
elementów. Następnie przy pomocy płyty grzewczej (również wchodzącej w skład zgrzewarki) 
nagrzewa się jednocześnie oba końce elementów, a kiedy są dostatecznie uplastycznione, usuwa się 
płytę grzewczą i dociska je do siebie, pozostawiając dociśnięte do końca czasu chłodzenia. W 
procesie zgrzewania doczołowego powstaje wypływka zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz rury. W 
razie potrzeby można ją usunąć przy użyciu specjalnego urządzenia. Kontrola wzrokowa wypływki 
pozwala na szybką i pewną ocenę jakości zgrzeiny. Szczegółowy opis metody zgrzewania 
doczołowego oraz dane techniczne procesu zgrzewania można znaleźć w INSTRUKCJI 
MONTAŻOWEJ Układanie w gruncie rurociągów z PE dostarczanych przez producenta rury. 
Podłączenie do istniej ącej sieci. 
Roboty przy wykonywaniu podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej należy prowadzić pod 
nadzorem jej właściciela lub Użytkownika. Podłączenie wybudowanego wodociągu należy wykonać po 
uzyskaniu pozytywnej próby szczelności. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić 
właściciela sieci wodociągowej oraz przygotować odpowiednie materiały i sprzęt tak, aby czas 
wyłączenia wodociągu był jak najkrótszy. 
Monta ż armatury. 
Armaturę w instalacjach należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi 
eksploatacyjnemu obsługę i konserwację (powinien być zapewniony swobodny dostęp do pokręteł i 
dźwigni). Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych 
(urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany, jako przejściowa ochrona 
antykorozyjna. Należy usunąć z armatury zaślepienia. Po oczyszczeniu należy sprawdzić, czy 
wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać. Armaturę o masie 
przekraczającej 30 kg niezależnie od średnicy przewodu należy ustawiać na odpowiednich trwałych 
podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów. Na przewodach poziomych armaturę 
należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało 
w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, 
aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. 
 



Wytyczne wykonania bloków oporowych. 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody 
powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy 
umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach 
kierunku: 
− dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek. 
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W 
przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a 
gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15. 
Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza 
niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B15 izolując go od 
przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną 
metodą, natomiast poniżej – do rzędnej spodu bloku – wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego 
posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) 
od strony przewodu wodociągowego. 
Oznakowanie uzbrojenia . 
Wszystkie elementy uzbrojenia należy oznakować trwale oznakować przy pomocy tablic 
informacyjnych wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08, umieszczonych na ścianach lub słupkach 
betonowych / stalowych. 
Oznaczenie ruroci ągów. 
Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inżyniera, taśmy markujące powinny być położone na 
wierzchu osypki żwirowej lub wybranego materiału wypełniającego, od 500 do 600 mm ponad górną 
powierzchnią rury z tekstem do góry. Połączenia taśmy powinny być w sposób trwały złączone z 
zakładką 1 metra. 
Miejsca kolizji i skrzy żowań. 
Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równoległym 
przewodów i skrzyżowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod 
nadzorem właścicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi 
podziemne, krzyżujące się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych 
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań 
przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową. W 
przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy stosować normę PN-91/M-34501. Ponadto 
należy stosować się do warunków zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. 
nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 
11.09.2001. W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę PN-
76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, dwudzielne, z 
dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu 
kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli. W przypadku skrzyżowania z kablami 
telekomunikacyjnymi należy stosować normę ZN-96 TPSA-004. 
Przewierty. 
Przy przejściu pod drogą, rowami i przepustami oraz we wszystkich miejscach określonych w PT, 
należy układać rury przewiertowe. 
Roboty związane z realizacja przewiertów będą obejmować wykonanie: 
- wytyczenie geodezyjnego kierunku przewiertu oraz komór roboczych, 
- przekopów kontrolnych celem dokładnego zlokalizowania sytuacyjnego i wysokościowego urządzeń  
  podziemnych, 
- wykonanie przewiertu, 
- rozbiórkę umocnień wykopów wraz z zasypka z zagęszczeniem, 
- uporządkowanie terenu wraz z zahumusowaniem i przekazaniem pasa robót 
Próba szczelno ści. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności są podane w 
normie PN-B 10725: 1997. Niezależnie od wymagań określonych w normie przed przystąpieniem do 
przeprowadzenia próby szczelności należy zachować następujące warunki: 
- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi  
  przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach lub w kanałach   
  zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy, 
- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia  
  odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka, 



- należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 
- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może  
  być niższa niż 1º C, 
- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienie nie powinna przekraczać 20º C, 
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewody należy go pozostawić na 20 godzin w celu  
  ustabilizowania, 
- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut  
  sprawdzać jego poziom, 
- wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek poniżej  
  wartości ciśnienia próbnego. Po wykonaniu odcinka sieci wodociągowej a przed oddaniem do  
  eksploatacji, należy go poddać próbie szczelności zgodnie z wymaganiami normy PN-B/10715. 
Płukanie przeprowadzić zgodnie ze spadkiem rurociągu. Do dezynfekcji stosować chlor / 30 mg na 1 
m3 wody/ przez co najmniej 3 godziny. 
6. Kontrola jako ści robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako ści. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych. Ocenę 
tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 
- zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane, 
- powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 
- rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych powierzchni łączonych  
  elementów, 
- przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury, 
- całkowita szerokość wypływek powinna być większa od zera i nie powinna przekraczać wartości  
  określonych przez producenta rur i kształtek. 
Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych z 
dokładnością 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy 
przeprowadzić próbę szczelności. Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych 
odcinków przewodu, ale na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę 
szczelności całego przewodu. Kontrola wykonania sieci wodociągowej polega na sprawdzeniu 
zgodności budowy z projektem. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić 
Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie 
wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu 
każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez 
Inżyniera Kontraktu i Użytkownika. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 
Inżyniera Kontraktu. Wykonawca przedstawi Inżynierowi Deklaracje Zgodności z Normą oraz na 
życzenie wszystkie badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane 
materiały potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez normę PN EN 
295. Wykonawca na wniosek Inżyniera Kontraktu przedstawi Deklarację Zgodności z normą PN-
EN/295 dostarczone przez producenta. Inżynier Kontraktu może dokonać wizytacji laboratorium w 
zakładzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badań na zgodność z PN/EN-295. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli, jakości dały 
wyniki pozytywne. Badania przy odbiorze przewodów sieci wodociągowej zależne są od rodzaju 
odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego 
częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
Ponadto kontroli podlegają: 
- szerokość i głębokość wykopu (odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie  
  osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, odchylenie wymiarów w planie nie powinno być  
  większe niż 0,1 m), 
- badanie wykonania podłoża (odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,  
  odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm), 
- rzędne założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z  
  dokładnością do 1 cm, 
- odwodnienie wykopu, 



- szalowanie wykopu, 
- zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów o głębokości większej niż 1 m, w odległości nie większej  
  niż 20 m, 
- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
- odległość od budowli sąsiadującej, 
- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
- rodzaj rur, kształtek i wyposażenia oraz zgodność materiałów z wymaganiami norm, składowanie rur, 
kształtek i wyposażenia. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Odbiór techniczny cz ęściowy sieci wodoci ągowej. 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjna. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla 
przewodów z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od 
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ± 0,05 m dla przewodów z tworzyw sztucznych. 
- zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów, 
- zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 
- zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej, 
- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia  
  podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub  
  nadzorem. 
- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z  
  dokumentacją, 
- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i  
  średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony. 
- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności przewodu należy przeprowadzić zgodnie z PN-
B 10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności 
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i 
deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, 
armatury jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego - częściowego, który 
stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci 
wodociągowej. Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo 
budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi 
do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić 
geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
Odbiór techniczny ko ńcowy sieci wodoci ągowej. 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 
- zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją techniczną, 
- zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników  
  stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów technicznych 
częściowych przewodu wodociągowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, 
wynikami badań bakteriologicznymi, wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i 
inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego – 
końcowego, na podstawie, którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci 
wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego końcowego. Teren po budowie sieci wodociągowej, powinien być doprowadzony do 



pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi systemu 
wodociągowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo 
budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia o wykonaniu przewodu wodociągowego 
zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i 
porządku terenu budowy, a także w razie korzystania ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 
9. Podstawa płatno ści. 
9.1. Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści. 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
9.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące zasady płatno ści. 
Rozliczenie robót montażowych sieci wodociągowej z tworzyw sztucznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym następuje po dokonaniu odbioru końcowego. Podstawą rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości wykonanych robót  
  potwierdzonych przez Zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci 
wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- montaż rurociągów i obiektów sieciowych i urządzeń, armatury, 
- montaż przecisków i przewiertów, 
- wykonanie prób szczelności, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
- doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodociągowych do stanu pierwotnego, 
Ceny te obejmują również: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  
  transportu na teren budowy, 
- wartość sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe robót nie zawierają podatku VAT. 
10. Przepisy zwi ązane. 
*PN-B-12037 : 1998 – Wyroby budowlane kanalizacyjne. Cegły kanalizacyjne 
*PN-EN 206-1 : 2003 – Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
*PN-B-14501 : 1990 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
*PN-B-10725 : 1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
*PN-86/B-09700 – Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
*PN-87/B-01060 – Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenie. Terminologia. 
*PN-EN 12201-1 : 2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.  
 Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
*PN-EN 12201-2 : 2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.  
 Polietylen (PE). Część 2: Rury. 
*PN-EN 12201-3 : 2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.  
 Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 
*PN-EN 12201-4 : 2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.  
 Polietylen (PE). Część 3: Armatura. 
*PN-EN 12201-5 : 2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.  
 Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania. 
*PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 
 Wymagania i badania. 
*PN-89/M-74091 – Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
*PN-B/10736: 1999 – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki  
 techniczne wykonania. Instrukcje producentów dotyczące montażu i układania rur.  



Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został 
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowanie jego aktualnej treści. 


