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   SZCZEGÓŁOWE  WARUNKI  WYKONANIA  I  ODBIORU 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  
wykonaniem  sieci kanalizacji podciśnieniowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej dla podstrefy 
przemysłowej Azalia i Magnolia w miejscowości IŁOWA. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
budowy  części sanitarnej  dla podstrefy przemysłowej Azalia i Magnolia w miejscowości IŁOWA zwanego dalej w ST 
inwestycją.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót stanowi wykonanie: 
               -  roboty przygotowawcze polegające na wyznaczeniu  geodezyjnym wszelkich   
                  obiektów     

                     - wykonanie sieci wodociągowej 
                     - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 
               - wykonanie sieci kanalizacji deszczowej 
                     - wykonanie zbiornika odparowującego wód deszczowych 
 

Zakres i wielkość prac wg przedmiaru robót – patrz kosztorys ofertowy. 
 
1.4. Lokalizacja robót i stan prawny terenu inwestycji. 
Roboty  zlokalizowano  na  terenie  działek o nr ew. 1/32,1/45,1/54,341/24,402/4,402/9,641/1,641/6,641/8,645/5,646/1,646/2   
Iłowa obręb Konin Żagański.  
 
1.5. Określenia podstawowe 
1.5.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.5.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.5.3. Rejestr obmiarów - 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 rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora  nadzoru. 
1.5.4. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.5.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora  nadzoru. 
1.5.6. Polecenie Inżyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora  nadzoru, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.5.7. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.5.8. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.5.9. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
1.5.10. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat 
technicznych, spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych ( Dz. 
U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek 
upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, 
Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela). 
1.5.11. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z 
Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wskazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z 
PN lub aprobatą techniczną ( w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
1.5.12. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 
innymi dokumentami normatywnymi. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, rodzaj stosowanych materiałów oraz za ich zgodność 
z dokumentacją kosztorysową, uzgodnieniami z Zamawiającym, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i 
odstępstwa powinny być obustronnie uzgodnione.  
Materiały i wyroby dostarczone na budowę do wbudowania winny być zgodne z Polskimi Normami i Normami branżowymi 
 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
dziennik budowy oraz  komplet Specyfikacji Technicznej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania prawa własności  właścicieli terenów. 
 
 
1.6.2. Zagospodarowanie terenu budowy 
 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie: 

 1)   wyznaczenia stref niebezpiecznych 
                          2)   urządzenia ( lub  wyznaczenie ) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i   
                                 socjalnych 
                          3)   zapewnienie łączności telefonicznej 
                          4)   urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. Ogrodzenie 
terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli choćby tymczasowe ogrodzenie 
terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic, a w razie potrzeby zapewnić 
stały nadzór. 
Przedmiotową inwestycję należy rozpocząć od montażu oznakowań , zabezpieczeń oraz barier.  
 
1.6.3. Dokumentacja projektowa 
 
1.6.4. Zgodność robót z  Specyfikacja Techniczną 
Specyfikacje Techniczną oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy”. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne Specyfikacja Techniczną. Dane określone w Specyfikacji 
Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia 
użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia realizacji kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 
Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 
umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 
konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia 
ruchu i urządzenia zabezpieczające takie jak: bariery, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, sygnalizację ruchu, znaki drogowe i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 
geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy ich na własny koszt. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści zainteresowanym użytkownikom terenu przed ich rozpoczęciem, w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach  i ilościach określonych przez Inspektora 
Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W  okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 
terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

       a)   utrzymywać teren budowy  w należytym porządku, 
       b)   odpady i śmieci z terenu budowy wywozić na bieżąco, 

  c)   podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i  norm  dotyczących ochrony 
środowiska, a w szczególności:  
-   stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 rr. o ochronie przyrody ( Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 92 poz. 880) 
-  stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 129, 
poz.902)  i aktami wykonawczymi 
- stosować się ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.628)  
z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (zgodnie z którą Wykonawca, między innymi, ma obowiązek przedłożenia 
staroście informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiące przed 
rozpoczęciem działalności powodującej ich powstawanie) 
-  stosować się do Rozporządzenia MOŚ z dnia 9 styczeń 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu w 
środowisku (Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 81 z 2002 r.) 
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-   stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085) 
-   unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację , składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

          a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   
               toksycznymi. 
          b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
          c)  możliwością powstania pożaru.  

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy wykonywać pod nadzorem  Inspektora Nadzoru. 
Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew należy wykonywać pod nadzorem specjalistycznej firmy 
zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew należy zlecić 
specjalistycznej firmie. 
 
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 
ochronie przeciwpożarowej i (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 r., Nr 14, poz. 1229 z późniejszymi zmianami). 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy . 
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. 
 
1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w 
obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable, etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich 
władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, w 
przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, które mają 
być wykonane w celu przełożenia tych instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy. Wykonawca ma obowiązek 
poinformować Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i ich urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna przy 
dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.6.8. Ograniczenie obciążeń 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 Inspektora Nadzoru. 
 
1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Na terenie budowy należy urządzić 
wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. Jeżeli przewiduje to 
zawarta umowy, to dopuszczalne jest korzystanie przez Wykonawcę z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i 
urządzeń higieniczno-sanitarnych Zamawiającego. Palenie tytoniu na terenie budowy może się odbywać wyłącznie na 
otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu (palarni). 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

q Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, z zm,  dział Dziesiąty – „ Bezpieczeństwo i higiena pracy”  
q Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401) 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie  podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy ma obowiązek sporządzić „plan bioz” z uwzględnieniem 
powyższych zagadnień. 
 
1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby budowla  lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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W szczególności Wykonawca dostosuje się do: 
q Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami 
q Rozporządzenia MOŚ z dnia 9 stycznia  2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw 

z 2002 r. Nr 8 poz. 81) 
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. 
O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które należy powiadomić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i te, które uzgadniając dokumentację postawiły taki warunek. Wykonawca spełni również wymogi 
instytucji uzgadniających wynikające z uzgodnień. 
 
1.6.12. Organizacja ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu  
i zabezpieczenia robót z właścicielem drogi ( zjazd na drogę publiczną ). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
projektu organizacji ruchu według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania 
objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). 
W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie 
prowadzenia robót, a w harmonogramie robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego 
zabezpieczenia. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z zarządem 
drogi projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów 
i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Koszty organizacji ruchu a w tym: projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń, organizację ruchu zastępczego, ogłoszenia 
związane ze zmianą organizacji ruchu i zabezpieczeń, organizację ruchu zastępczego, ogłoszenia związane ze zmianą 
organizacji ruchu, montaż i demontaż urządzeń związanych z organizacją ruchu ponosi Wykonawca i uwzględni je w cenie 
umownej. 
 
 
 2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie: 
   - wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujące  
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji 
  - wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną mający istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – 
w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa 
  - wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanych, będących załącznikiem do 
rozporządzenia 
  - wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej. 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z 
rozporządzeniem wydał oświadczenie wskazujące że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i 
obowiązującymi normami. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót. 
Całość dostarczanych materiałów i wyrobów zgodnie z dokumentacją budowlaną. 
Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagają zgody 
Zamawiającego ( Inspektora nadzoru) i Projektanta. 
Wszystkie materiały, urządzenia, wyposażenie i sprzęt do wykonania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca. Muszą być 
one zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz.881 z dn. 30-04-2004) oraz innymi obowiązującymi 
przepisami. 
 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie materiały należy zamawiać w wyspecjalizowanych hurtowniach i zakładach produkcyjnych a przy zakupie 
wymagać atestów na zakupione materiały. 
Wykonawca dostarczy odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki dla zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.3.1. Składowanie kruszyw 
Wykonawca zapewni składowanie kruszyw na składowiskach zlokalizowanych jak najbliżej wykonywanego odcinka robót. 
Podłoże składowiska powinno być równe, dobrze odwodnione, czyste, o twardej powierzchni zabezpieczającej przed 
zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego składowania i poboru. Każda frakcja kruszywa, jego klasa i gatunek będą 
składowane oddzielnie, w sposób umożliwiający ich mieszanie się zarówno w czasie składowania, jak również ładowania i 
transportu . 
 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 
 
2.5. Materiały podstawowe do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały i wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania 
Wszystkie wyroby i materiały muszą posiadać certyfikaty lub atesty. 
Dopuszcza się do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej, dla której dostawca  wyda 
oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją oraz przepisami i odpowiednimi normami. 
Oświadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno być przechowywane przez Zamawiającego przez 
okres  realizacji  robót  i  w  dokumentach  odbiorowych. 

  
3. SPRZĘT 
 
3.1. Warunki ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,  lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora  
nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany każdorazowo  
przez Inspektora nadzoru. 
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 Inspektorowi  nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 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 warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu do: 
-  odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,   zrywarki,  do jednoczesnego 
wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharka gąsienicowa ) 

-  transportu mas ziemnych (samochody dostawcze, samochody samowyładowcze – wywrotki) 
-  sprzętu zagęszczającego (walce statyczne, walce wibracyjne, wibrator powierzchniowy) 

 
3.3. Sprzęt do robót budowlanych 
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Przy robotach ogólnobudowlanych stosujemy głównie narzędzia murarskie, narzędzia zbrojarskie, ciesielskie.   
 
 
3.3. Sprzęt do wykonania nawierzchni i odtworzeń  
-  ciągnik kołowy  50 KM 
-  spycharka gąsienicowa 100 KM 
-  samochód dostawczy 0,9 t 
-  samochód samowyładowczy 
-  wibrator  powierzchniowy 
-  walec samojezdny wibracyjny 
-  przyczepa dłużycowa 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej,  i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
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Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od władz do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
 Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2. Transport materiałów sypkich i zbrylonych 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 
zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
4.3. Transport kruszyw  
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.4. Transport  gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 
zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami  przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w Specyfikacji Technicznej, a także w 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 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Oznakowanie robót 
Ze względu na specyfikę robót przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, Wykonawca w sposób 
szczególny jest zobowiązany do przestrzegania postanowień  dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w czasie prowadzenia robót. 
Ruch drogowy odbywający się po wstępnie zagęszczonym powierzchniowym utrwaleniu sprzyja utwierdzeniu ziarn kruszywa 
pod warunkiem, że prędkość ruchu będzie ograniczona do 30 km/h. 
W okresie pierwszych 48 godzin, a przy mniej sprzyjających warunkach atmosferycznych, w okresie od 3 do 4 dób od chwili 
wykonania powierzchniowego utrwalenia podbudów pod nawierzchnie, Wykonawca spowoduje ograniczenie prędkości 
ruchu  do 30 km/h. 
 
5.3. Szczegółowe warunki wykonania robót 
Szczegółowe  warunki  wykonania  i  odbioru  poszczególnych  robót  znajdują  w odpowiednich rozdziałach. 
 
5.4. Uwagi i zalecenia 
-  Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Specyfikacja Techniczną a w przypadku istotnych zmian od  S T  uzyskać 
decyzję od Inspektora Nadzoru 
-  Ściśle przestrzegać przepisów BHP obowiązujących w czasie realizacji inwestycji 
-  Podczas wykonywania robót w pobliżu słupów energetycznych lub telekomunikacyjnych oraz ich skrzyżowań z 
rurociągami – zachować szczególną ostrożność i zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem 
-   W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne – należy je zabezpieczyć, a w razie uszkodzenia 
– doprowadzić do stanu pierwotnego 
-  Do obowiązków kierownictwa budowy należy sprawdzenie przyjętych rozwiązań. W razie stwierdzenia niezgodności lub, 
gdy  przyjęte elementy konstrukcyjne są nieodpowiednie ze względu na późniejsze zmiany wymiarów na budowie należy 
niezwłocznie powiadomić autora opracowania.  
- Teren przeznaczony pod budowę nie znajduje się w strefie  ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do  rejestru 
zabytków 
-  Teren nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
-  Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Specyfikacja Techniczną  oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  w Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. 
W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Inspektor Nadzoru zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− 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  
− 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 Inspektorowi nadzoru; 
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 ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  
                          -     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 i wykonywania  poszczególnych elementów   
                                robót, 
                          -     sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji kosztorysowej 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, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektor Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. 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. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiająca. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez  Inspektora Nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez  Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary – warunki ogólne 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji.  
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy stwierdzona 
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zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy,  
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 
poniesione przez wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót . 
  
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 
Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru 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. 
Inspektor Nadzoru, 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. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 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.  
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i  dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zgodny z Polską Normą lub aprobatą   
      techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  
      jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe w  tym  wyposażenie boisk muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektor Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektor Nadzoru dokumenty budowy jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wszystkie wyniki badań i dokumenty (kopie) będą przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
Do istotnych dokumentów budowy zalicza się: 
Dziennik budowy – jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, 
zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy 
aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopad 2001). Zapisy do dziennika budowy muszą być 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i 
wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Rejestr obmiarów robót – jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych 
robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót winny być czynione  
na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte  
w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
Inne istotne dokumenty budowy: 

o dokumenty wchodzące w skład umowy 
o protokoły przekazania placu budowy wykonawcy 
o umowy i porozumienia cywilno-prawne 
o instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 
o protokoły odbioru robót 
o opinie ekspertów i konsultantów ( jeżeli  wystąpią ) 
o korespondencja dotycząca budowy. 

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót: 
o aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
o instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 

6.8.1.   Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie 
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dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 
budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora Nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w 
dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. (w przypadku rozliczenia kosztorysem powykonawczym). 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości ( gdy  odbiegają od projektu ) będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem  nadzoru. 
 
7.5. Jednostki  obmiarowe 

        Zgodne z Katalogiem Nakładów Roboczych 
  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń , roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
2. odbiorowi częściowemu 
3. odbiorowi ostatecznemu 
4. odbiorowi końcowemu 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru  na  zgłoszenie  Wykonawcy 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji ze  Specyfikacją Techniczną  i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy robót(  zgodnie  z  zapisem  w  umowie  na  wykonanie ) 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z  ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
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W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie górnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

o specyfikacje techniczne (podstawowe z  umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) 
o protokoły prób 
o geodezyjne pomiary powykonawcze 
o recepty i ustalenia technologiczne 
o dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
o wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST 
o deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  z  ST 
o opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST  
o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii  energetycznej, 

gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 
o instrukcje eksploatacyjne 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji kosztorysu lub cena całkowita za pełny zakres robót ustalony na podstawie kosztorysu ofertowego w ofercie 
Wykonawcy. Szczegółowy zapis rozliczenia na podstawie ustaleń w umowie. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

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

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena ryczałtowa winna obejmować pełen zakres robot na  zadania na podstawie  złączonego przedmiaru robót i 
specyfikacji. Podstawę płatności stanowić będą postanowienia zawarte w umowie. 
 
 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki określone w w/w. 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena  jednostkowa ustalona na jednostkę odniesienia dla poszczególnych  rodzajów robót winna obejmować  wszystkie 
czynności związane z wykonaniem danej jednostki. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
10.1. Przepisy prawne i wybrane akty prawne 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne 
regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji robót.  
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r.  

(Dz.U.z 2003 r Nr 80 poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami  
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 129, poz.902) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi 

zmianami. 
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5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego   (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) 

7. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29) 
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                               SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA     

1.   ROBOTY  GEODEZYJNE 

  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

 1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące odtworzenia punktów sytuacyjnych i 
wysokościowych i pomiarów geodezyjnych 

  2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy niezbędnych robót geodezyjnych 
związanych z budową. 

 3  Określenia podstawowe 
      a) Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na  powierzchni 
odniesienia- zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
     b) Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość v stosunku do przyjętej 
powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu technik geodezyjnej 
     c) Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia 
elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do 
pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych. 
      d) Punkty główne - punkty narożników, załamania osi trasy itp. 
      e)  Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a także w 
instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 
  4   Materiały 

Do utrwalenia punktów należy stosować: 
•  pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
•  rury metalowe, 
Do stabilizacji punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0.05 do 0.08 m i długości około 0.30 m. a dla 
punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

   5 Sprzęt 

Do odtworzenia sytuacyjnego i punktów wysokościowych należy stosować: 

•  teodolity lub tachimetry, 
•   niwelatory. 
•  dalmierze. 
•   tyczki. 
•   łaty. 
•   taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
   6 Transport 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu, 
    Wykonanie robót 
     
  1  Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
(GUGiK). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien we własnym zakresie uzyskać z właściwych instytucji dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów lub 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 Zamawiającego lub Inspektora nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych i reperów roboczych. 
Wykonawca powinien sprawdzić przed przystąpieniem do robót czy rzędne terenu określone w podkładzie geodezyjnym dla 
„projektu zagospodarowania terenu" są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 
Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w projekcie, to 
powinien niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 
pomiarów przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

  Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały. przy użyciu palików drewnianych lub 
rurek metalowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna 
odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 200 m. 
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Maksymalna odległość między reperami roboczymi w terenie płaskim powinna wynosić około 250 m. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stale na stabilnych, 
istniejących budowlach. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie 
nazwy repem i jego rzędnej, 

2 Odtworzenie punktów 
Tyczenie obiektów należy wykonać w oparciu o projekt oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej. 
Punkty charakterystyczne obiektów powinny być wyznaczone w punktach głównych i w punktach pośrednich. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne nie może być większe niż 3 cm- rzędne niwelety punktów należy wy znaczyć z 
dokładnością do 0,5 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w projekcie. 
 

  3 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie 
granicy robót) oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót. 
 
  4 Wyznaczenie położenia obiektów  
Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w 
przepadku nasypów o wysokości przekraczającej l metr oraz wykopów głębszych niż l metr. Odległość między palikami lub 
wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu. 
Dla każdego z obiektów należy wyznaczyć jego położenie w terenie zgodnie z rysunkami poprzez: 

•  wytyczenie osi obiektu, 
•  wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością wynikającą z odpowiednich przepisów, wymogów dokumentacji 
projektowej i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

   5  Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić 
wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych  GUGiK 

   6  Odbiór robót 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne". 
Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru 

   Podstawa płatności 
Obsługa geodezyjna stanowi integralną część realizacji inwestycji i jako taka nie będzie podstawą dodatkowego 
wynagrodzenia. 

  Normy i przepisy związane 
Instrukcja techniczna. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Centralny Ośrodek Geodezji i Kartografii. 1988. 
Instrukcja techniczna. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1988. 
Instrukcja techniczna. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK. 1989. Instrukcja techniczna. Wysokościowa 
osnowa geodezyjna. GUGiK. 1983. Instrukcja techniczna. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK. 
1981. Wytyczne techniczne. Pomiary realizacyjne. GUGiK. 1987 Wytyczne techniczne. Osnowy 
realizacyjne. GUGiK. 1987. 

Ustawa z 17.05.1989r, ..Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30. póz. 163 
z późniejszymi zmianami).    PN-N-02251 Geodezja- Osnowa geodezyjna.  
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    2  SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
 

 1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci  
kanalizacji sanitarnej strefy przemysłowej w Iłowie. 
 
2  Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
 
3  Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie sieci kanalizacji 
sanitarnej.  
W zakres tych robót wchodzą:  
-roboty przygotowawcze,  
-roboty ziemne,  
-roboty montażowe,  
-budowa studzienki wodomierzowej,  
-odwodnienie wykopów (o ile występuje)  
-kontrola jakości.  
Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej z rur PE:  
 
4  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami.  
1.Kanalizacja -zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich przeznaczony do odbioru ścieków 
sanitarnych 
2. Sieć kanalizacyjna – sieć odbierająca ścieki  
3. Komora robocza -zasadnicza część studzienki   przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.  
4. Komin włazowy -szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obsługi.  
5. W łaz kanałowy -element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek armatury podciśnieniowej składający 
się z korpusu i pokrywy.  
6. Wysokość robocza studzienki -odległość wewnętrzna między przykryciem, a dnem studzienki w miejscu przeznaczonym do  
przebywania obsługi.  
7. Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w rurociąg służąca do zamknięcia dopływu ścieków dla wyłączenia 
uszkodzonego lub naprawianego odcinka rurociągu.  
8. Średnica nominalna -jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub średnicy wewnętrznej rurociągu,  
odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym wyrażonym w mm.  
9. Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako maksymalna różnica rzędnych linii 
ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi odcinkami przewodu.  
10. Odległość bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległo ć mierzona w płaszczy nie poziomej pomiędzy obrysem  
11. Zgrzewanie -metoda spajania przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku, niezależnie od źródła, ilości i  
koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia.  
12. Zgrzewalność -podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych warunkach technologicznych.  
13. Złącze zgrzewane -połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania.  
14. Zgrzeina -miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie (materiałów) o fizycznej ciągłości.  
15. Bloki oporowe -mają zastosowanie dla rurociągów o złączach kielichowych lub dławikowych, przy których nie można liczyć  
na przeniesienie sił osiowych wzdłuż przewodu.  
Stosowane są na kolanach, łukach i odgałęzieniach.  
16. Rura ochronna -rura stalowa dla zabezpieczenia rurociąg przy skrzyżowaniu z projektowaną drogą .  
 
5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami 
Inżyniera Projektu.  
 
6 Materiały  
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.  
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich 
dostawy.  
Dokumentacja Projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powinien powiadomić Kierownika Projektu o swoim wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, 
albo w okresie ustalonym przez Inżyniera. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 
powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie  
przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.  
Rury ciśnieniowe i kształtki z polietylenu PEHD PE100 PN10 w kolorze czarnym o średnicach: DN110,   -łączone przez 
zgrzewanie za pomocą zgrzewarek doczołowo.  
Betonowe studnie kanalizacyjne dla komór zaworów podciśnieniowych 
Armatura podciśnieniowa 
Materiały izolacyjne.  
Papa izolacyjna -powinna spełniać wymagania PN-90/B-04615 [31].  
Lepik asfaltowy na zimno wg PN-74/B-24620 [32] - należy stosować do robót izolacyjnych.  
Roztwór asfaltowy do gruntowania - powinien odpowiadać wymaganiom PN-74/B-24622 [33].  
Taśmy ostrzegawczo -lokalizacyjne - z paskiem aluminiowym dla sieci kanalizacyjnych 
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Składowanie materiałów na placu budowy  
Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
 
Odbiór materiałów na budowie  
- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 
technicznego.  
- Dostarczane materiały na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i  
zgodności z danymi producenta.  
- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstawania wątpliwości o ich 
jakości przed wbudowaniem należy poddać badaniom  
określonym przez Kierownika Projektu.  
 
7 Sprzęt  
Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji  zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót wymieniony w 
powyższych punktach specyfikacji.  
 
8 Transport  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń, odkształceń 
przewożonych materiałów. 
Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. 
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniami Kierownika Projektu oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu;  
-samochód skrzyniowy z dłużycą,  
-samochód samowyładowczy,  
-dźwig samochodowy,  
-samochód dostawczy.  
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie 
ruchupojazdu. 
Przy transporcie rur PE należy zachować następujące wymagania: 
-przewóz rur może odbywać się tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze  
powietrza od -5o do +30oC,  
- ułożenie rur na podkładach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekładek z  
tektury falistej dla ochrony przed zarysowaniem,  
- przy ujemnych temperaturach należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na  
zwiększoną krucho ć tworzywa.  
Przy wielowarstwowym przewożeniu rur, górna warstwa nie powinna przewyższać ścian środka transportowego więcej niż o 1/3 
średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się 
wyrobów. 
Dla usztywnienia przewożonych elementów armatury, należy stosować przekładki, rozpory, kliny z drewna z gumy i innych 
materiałów. 
Dla piasku na podsypkę i obsypkę rur przewiduje się bezpośredni dowóz z piaskowni samochodami samowyładowczymi. 
 
 
9 Wykonanie robót  
 
Prace wstępne  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie  
warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową sieci  .  
 - Podstawę wytyczenia trasy sieci   stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.  
- Wytyczenie w terenie osi sieci przez odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań trasy oraz włączenia  
do istniejącej sieci. Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy kontrolne w 
miejscach wałczenia.  
-Usunięcie nawierzchni dróg gruntowych  wraz z podbudową przy przekroczeniach pod istniejącymi drogami lokalnymi, oraz 
humusu. Zdjęty materiał należy złożyć oddzielnie w sposób zapobiegający zmieszaniu się z wyrzuconą z wykopu ziemią.  
-Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi 
przez służby geodezyjne.  
-W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a 
na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  
 
Roboty ziemne -wykopy  
Wykop pod kanalizacje należy wykonywać mechanicznie i ręcznie, o ścianach dostosowanych do warunków gruntowych 
zgodnie z BN-83/8836-02 [7] i PN-B06050:1999 [6]. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Dla uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia gruntu w jezdniach należy dokonać całkowitej wymiany gruntu na piasek 
zasypowy w przypadku wystąpienia gruntu o obniżonej nośności.. 
Dla ewentualnych wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie poziomo zakładanymi wypraskami stalowymi. 
Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu. Umocnienie ścian jest złożone z oddzielnych odcinków tzw. 
klatek o długości 4,0 - 5,0 m,z których każda stanowi całość. Połączenie klatek sąsiednich powinno być dopasowane szczelnie. 
Umocnienie ścian składa się ztrzech elementów: 
a) wyprasek ułożonych poziomo, przylegających do ścian wykopu, 
b) bali pionowych (nakładek), 
c) okrąglaków jako poprzeczne rozpory,. 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów. Rozluźniony grunt 
wydobywa się na powierzchnię terenu, przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Wykopy obiektowe pod studnie armatury podciśnieniowej należy prowadzić sposobem ręcznym lub mechanicznie. 
W trakcie prowadzenia wykopów konieczna jest kontrola warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
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Roboty montażowe  
Przewody kanalizacyjne należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725 [1]. 
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodą dnie wykopu, układa się i montuje przewód   z rur PE 
łączonych przez zgrzewanie doczołowe. 
Przy układaniu kanalizacji należy zachować prostoliniowość zarówno w płaszczyźnie pionowej jak i  poziomej (zależnie od 
zadanych spadków). 
W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co 30 m na prostej lub w punktach załamania, 
służące do odtworzenia osi sieci w wykopie. 
Ławy są ustawione na określonej rzędnej z zachowaniem spadku sieci zgodnie z wykonaną Dokumentacją Projektową. 
Należy codziennie sprawdzać niwelatorem ławy, przed przystąpieniem do montażu rur. 
Głębokość ułożenia sieci, powinna być taka, aby jego przykrycie było większe od głębokości przemarzania gruntu oraz wartości 
normatywnych.  
Przekrycia opisano na profilach PT. 
  
 
Przygotowanie rur do układania  
Przed ułożeniem, należy dokonać oględzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstały uszkodzenia rur w czasie transportu z placu  
budowy na miejsce montażu.  
 
Układanie rur  
Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. 
Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego rurociągu. 
Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle powinna przylegać do podłoża na całej swej długości. 
Po ułożeniu rurę należy zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. 
Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku dobrze ubitego. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. 
Opuszczoną do wykopu rurę układa się na przygotowanym podłożu, centrycznie z wcześniej ułożonym odcinkiem rury. Łączenie 
rur polietylenowych przez zgrzewanie doczołowe zgrzewarką elektryczną. W miejscach załamania trasy sieci należy stosować 
odpowiednie kształtki. 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona szczelność przy ciśnieniu próbnym oraz roboczym. 
Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się aby: 
- zgrzewane rury miały tą samą średnicę i te same grubości ścianek,  
- rury były ustawione współosiowo,  
- końcówki rur były dokładnie wyrównane przed ich zgrzewaniem,  
- temperatura w czasie zgrzewania końców rur była właściwa dla zgrzewanego materiału,  
- czas usunięcia płyty grzewczej przed dociskiem końcówki rury był możliwie krótki ze  
względu na dużą wrażliwość na utlenianie (PE),  
-siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym poziomie, a w szczególności w 
temperaturze  
powyżej 100oC kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób 
naturalny bez 
przyspieszenia. 
Inne parametry takie jak: 
- siła docisku przy rozgrzaniu i właściwym grzaniu powierzchni, 
- czas rozgrzewania, 
- czas dogrzewania, 
- czas zgrzewania i chłodzenie, 
powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego, należy skontrolować miejsce zgrzewania. 
Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu, (szeroko  ci i grubo ci) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te 
nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń określonych przez danego producenta.  
Przed ukończeniem dnia roboczego, należy zabezpieczyć końce sieci przed zamuleniem wodą deszczową.  
Po ułożeniu rurociągu należy wykonać obsypkę rur piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z dokładnym podbiciem  
pachwin.  
W miejscach połączeń należy pozostawić odkryty rurociąg dla dokonania sprawdzenia szczelności w czasie trwania próby. 
Rurociągi należy zgrzewać w sposób umożliwiający odczyt cech materiału.  
Każdy zgrzew należy numerować na wierzchu rury i przechowywać do odbioru raporty i szkic lokalizacyjny zgrzewów . 
 
Uzbrojenie  
Na sieci kanalizacyjnej zgodnie ze schematem węzłów montażowych oraz rysunków szczegółowych. 
Głównym elementem uzbrojenia sieci są studnie betonowe podciśnieniowe (przyłączeniowe) wyposażone w podciśnieniowy 
zawór i armaturę roboczą wykonane zgodnie z PT.  
Studnie z kręgów betonowych o zadanych w PT średnicach łączone za pomocą uszczelki, wyposażone w pierścienie 
odciążające i włazy żeliwne typu ciężkiego oraz stopnie złazowe żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie. W studniach wykonuje 
się podstawę dla armatury podciśnieniowej zgodnie z PT. 
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu zmechanizowanego sprzętu 
montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując 
oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej wymienionych elementach.   
 
Zasyp wykopu  
Po dokonaniu odbioru ułożenia rurociągu i prawidłowości wykonania obsypki można przystąpić do zasypania wykopu.  
Zagęszczenie gruntu w wykopach wykonać zgodnie z BN-72/8932-01.  
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Podłączenie do istniejącej sieci  
Roboty przy wykonywaniu podłączenia do istniejącej sieci   rozdzielczej należy prowadzić pod nadzorem jej właściciela lub 
użytkownika. Podłączenie wybudowanego rurociągu  należy wykonać po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności.  
Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić właściciela sieci  rozdzielczej oraz przygotować odpowiednie materiały i 
sprzęt tak, aby czas wyłączenia   był jak najkrótszy.  
 
 
Oznaczenie uzbrojenia sieci  
Dla oznaczenia uzbrojenia sieci należy zamontować tabliczki na istniejących trwałych elementach zabudowy, ewentualnie 
należy wykonać słupki z rur stalowych . 50 mm i do nich przymocować tabliczki na wysokości około 2m. nad terenem, w 
odległosci nie większej niż 25m od oznaczanego uzbrojenia. Oznaczeniom podlegają:  zasuwy , zasuwy spustowe 
odpowietrzniki, komory przyłączeniowe. Oznaczenia wykonać zgodnie z PN-86/B-09700 . 
 
10  Kontrola jakości robót  
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową, oraz wymaganiami ST, norm i przepisów. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadomi 
pisemnie Inżyniera, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez 
Inżyniera. 
 
Badania w zakresie szczelnosci przewodu  
Szczelność odcinka przewodu powinna być taka, aby dla przewodów z rur żeliwnych stalowych i z tworzyw sztucznych przy 
próbie hydraulicznej ciśnienie wykonane na manometrze, nie spadło w ciągu 30 min. poniżej wartości ciśnienia próbnego.    
Ciśnienie próbne przyjęto = 1,0 MPa.  
Szczelność studni przyłączeniowych należy zbadać w zakresie infiltracji i eksfiltracji.  
 
 
Płukanie    
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania, używając do tego 
czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia 
mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest 
przeźroczysta i bezbarwna.  
  
 
Obmiar robót  
Jednostką obmiarową wybudowanej sieci   jest 1 m rurociągu każdej średnicy, liczony w osiach przewodu między  
węzłami.  
 
11 Odbiór robót  
Odbiór techniczny częściowy  
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodno ć robót z Dokumentacją Projektową.  
Do odbioru powinien być przedstawiony odcinek budowy sieci kanalizacji. Odbiór techniczny częściowy jest to odbiór 
poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a mianowicie: podłoża, przewodu i studzienki. 
Przedłożone dokumenty: 
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, oraz szkice zdawczo-
odbiorcze. 
b) Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz określające poziom wód 
gruntowych. 
c) Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno-wysokościowego wraz z rzędną. 
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy rurociągu. 
e) Dziennik Budowy. 
f) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
 
Odbiór techniczny końcowy  
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się  
ograniczeń dotyczących długo ci badanego odcinka przewodu.  
Przedłożone dokumenty:  
a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych ,  
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, szkice,  
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych  
geodetów.  
 
  
Zapisywanie wyników odbioru technicznego  
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo  
omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji prowadzącej badania.  
 
Ocena wyników badań  
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione.  
Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za  
niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań.  
 
12  Przepisy związane  
[1] PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
[2] PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe.  
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[3] BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.  
[4] BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.  
[5] PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.  
[6] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
[7] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
[8] BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.  
[9] PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
[10] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
[11] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
[12] PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.  
[13] PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.  
[14] PN-B-19701:1997 Cement hutniczy.  
[15] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
[16] PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.  
[17] PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych  piasek.  
[18] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
[19] PN-B-19701:1997 Cement portlandzki.  
[20] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy  
określenia.  
[21] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i  
określenia.  
[22] PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badań.  
[23] PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań.  
[24] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  
[25] PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.  
[26] PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi.  
[27] PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. średnice nominalne.  
[28] PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania.  
[29] PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa.  
[30] PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.  
[31] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
[32] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
[33] PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
[34] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne -olejowy i poliestyrenowy.  
[35] BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych.  
[36] BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania.  
[37] PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa.  
[38] PN-86/M-74140/01 Armatura przemysłowa. Zawory kołnierzowe na ciśnienie nominalne do 40 MPa. Wymagania i  
badania.  
[39] PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.  
[40] PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.  
[41] BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.  
[42] BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.  
[43] PN-EN-124:2000 W łazy kanałowe.  
10.2. Inne dokumenty  
[44] Zarządzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  
z dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny  
odpowiadać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1 z 1971 r.].  
[45] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II.  
Instalacje sanitarne i przemysłowe.  
[46] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.  
Warszawa 1994 r.  
[47] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych  
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu -ZTS Gamrat.  
[48] Podziemne taśmy ostrzegawcze -instalacja i zastosowanie Sparks.  
[49] Program produkcji armatury przemysłowej żeliwnej Węgierska Górka.  
[50] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych  
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu -WAVIN.  
Uwaga! Wszelkie roboty ujęte w Specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.  
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3. KANALIZACJA DESZCZOWA 

 

  1  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową 
kanalizacji deszczowej strefy przemysłowej w Iłowie   . 
 
  2  ZAKRES STOSOWANIA ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
  
  3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie kanalizacji  
deszczowej.  
W zakres tych robót wchodzą:  
-roboty przygotowawcze,  
-roboty ziemne,  
-roboty montażowe,  
-budowa studni, 
-budowa zbiornika odparowującego  
-odwodnienie wykopów (o ile występuje)  
-kontrola jakości.  
 
Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy:  
Kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych  o złączach kielichowych uszczelnianych na uszczelkę gumową  .  
Studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych:  
z kręgów betonowych rewizyjnych i betonowych wpustów ulicznych.  
 
4  OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami.  
 
Pojęcia ogólne  
 
Kanalizacja deszczowa grawitacyjna -sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków deszczowych.  
Kanał deszczowy -liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków opadowych. 
Studzienka kanalizacyjna -studzienka rewizyjna -na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji 
kanałów.  
Studzienka przelotowa -studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na planie, na załamaniach spadku 
kanału oraz na odcinkach prostych.  
Studzienka połączeniowa -studzienka kanalizacyjna przeznaczona dołączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w 
jeden kanał odpływowy.  
Elementy studzienek  
Komora robocza -zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to 
odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika. 
Komin włazowy -szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory 
roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki -płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Kineta -wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
Właz kanałowy -element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 
Wpust deszczowy- element przejmujący wody opadowe z odwadnianej powierzchni. 
 
  5  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami 
Inżyniera.  
 
  6 MATERIAŁY  
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.  
 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich 
dostawy.  
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach.  
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w 
okresie ustalonym przez Inżyniera.  
 
W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera 
materiał z innego źródła.  
 
 
 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem niezapłaceniem za wykonaną pracę.  
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  RURY KANALIZACYJNE  
Rury kanalizacyjne zastosować zgodnie z PT ewentualne zmiany uzgodnić za pośrednictwem Inżyniera z projektantem.  
 
  STUDNIE WPUSTY 
Studzienki należy wykonać z kręgów betonowych  zgodnie z dokumentacją projektową  
 
 
  PIASEK NA PODSYPKĘ I OBSYPKĘ RUR  
Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-B-11113:1996 [21].  
 
  MATERIAŁY IZOLACYJNE  
  Kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne - powinny odpowiadać BN-85/6753-02 [27].  
  Lepik asfaltowy wg PN-74/B-24620 [31].  
  Papa izolacyjna -powinna spełniać wymagania PN-90/B-04615 [30].  
 
  SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA PLACU BUDOWY  
Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 
Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. 
W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając 
klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem z ułożeniem równolegle przy 
stykających się wzajemnie kielichach. 
Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m. 
Przy pionowym składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur. 
Rury z tworzyw należy składować pod zadaszeniem w temperaturze nie wyższej niż 40oC. 
Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo. 
Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie zamkniętym. 
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. 
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów. 
 
 
  ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE  
1. Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru 
technicznego.  
2. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.  
3. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, 
przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera.  
 
  7  SPRZĘT  
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji   zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót.  
 Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt:  
- piłę do cięcia asfaltu i betonu,  
- koparki o pojemności 0,25 - 0,60 m3,  
- spycharki,  
- sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijak) 
- obudowy kroczące do szalowania wykopów wąskoprzestrzennych do głęb. 4.0 m 
- pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy  
- samochody samowyładowcze.  
 Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt:  
- wciągarkę ręczną,  
- wciągarkę mechaniczną,  
- samochód skrzyniowy,  
- samochód samowyładowczy,  
- betoniarki,  
- żurawie,  
- urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych  
- trójnogi do rur stalowych  
- podbijaki drewniane do rur  
- sprzęt do obcinania bosego końca rur  : korytka drewniane z nacięciem szczelinowym, ręczna piła do drewna, pilniki płaskie o 
dł. ca 30 cm ( zdzierak i gładzik )  
- zamknięcia mechaniczne - korki lub zamknięcia pneumatyczne -worki gumowe 
( służcie do wykonywania badań odbiorczych na szczelność i płukanie ) 
- taśma miernicza  
- niwelator i teodolit  
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych 
robót.  
Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Projektu.  
 
  8  TRANSPORT  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń 
przewożonych  
materiałów.  
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków  
transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.  
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:  
-samochód skrzyniowy,  
-samochód samowyładowczy,  
-samochód dostawczy.  
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu 
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pojazdu. 
Rury powinny być układane w pozycji poziomej. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, z założeniem klinów pod skrajne rury i z 
zabezpieczeniem przed zarysowaniem rur przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany 
skrzyni samochodowej. 
Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej niż 1/3 średnicy 
zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem w ściółkowym w miejscach stykania się wyrobów. 
Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla usztywnienia przewożonych 
elementów należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów 
należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
Włazy kanałowe należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przemieszczeniem. W łazy typu ciężkiego typ C mogą być 
przewożone luzem. 
Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących: segregacji składników, zmiany składu 
mieszanki   
Przy przewożeniu rur z tworzyw, środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi.  
Rury należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 30stC. Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze 
poniżej 0stC z uwagi na kruchość rur w tych temperaturach . 
 
   
9   WYKONANIE ROBÓT  
 
  PRACE WSTĘPNE  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w 
jakich będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. W granicach terenu budowy kanału znajdują się 
stałe punkty niwelacyjne o rzędnej podanej w dokumentacji tzw. reper roboczy.  
 
 
  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
Podstawę wytyczenia trasy kanału sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.  
 Wytyczenie w terenie osi kanału w odniesieniu do projektowanej drogi, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą 
wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki -świadki jednostronne lub 
dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych.  
Wytyczenie trasy kanału w terenie przez służby geodezyjne Wykonawcy.  
 Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi  
sprawdzanymi przez służby geodezyjne.  
 W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od  
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  
 
  ROBOTY ZIEMNE  
Wykop pod kanał należy wykonywać wąsko przestrzennie o ścianach dostosowanych do kąta stoku naturalnego  
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy lub konstrukcji zabezpieczającej ściany wykopu powinna być  
dostosowana do średnicy przewodu.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.  
Dla wykopów o ścianach pionowych w uzasadnionych przypadkach należy wykonać umocnienie poziomo zakładanymi 
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu.  
Umocnienie ścian złożone jest z oddzielnych odcinków tzw. klatek o długo ci 4,0 -5,0 m, z których każda stanowi całość. 
Połączenie klatek sąsiednich powinno być dopasowane szczelnie.  
Umocnienie ścian składa się z trzech elementów:  
 
- wyprasek ułożonych poziomo przylegających do ścian wykopu,  
- bali pionowych (nakładek),  
- okrąglaków jako poprzeczne rozpory.  
 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie  
nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do 
projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.  
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi  
wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.  
Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ca. 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy  
powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.  
Każdorazowo należy poinformować właściciela sieci lub uzbrojenia o przystąpieniu do robót w pobliżu tych sieci.  
W miejscach skrzyżowania z obcymi urządzeniami należy wyprzedzająco wykonać wykopy kontrolne pod nadzorem  
użytkownika uzbrojenia i po określeniu ich rzeczywistego przebiegu i głębokości posadowienia, należy je zabezpieczyć zgodnie 
z sugestiami użytkownika.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z  
wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację.  
Wyjście (zejęcie) po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głęboko ci większej niż 1 m od poziomu  
terenu, w odległo ci nie przekraczającej 20m.  
 
 
 ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY KANALIZACJI  
Dobór sposobu ewentualnego odwodnienia wykopów pozostawia się wykonawcy i podlega on zatwierdzenia przez Inżyniera  
 
  PODŁOŻE  
Dla kanałów kanalizacyjnych przewidziano wzmocnienia podłoża gruntowego. 
Dla kanałów należy wykonać podsypkę konstrukcyjną z piasku średniego dobrze uziarnionegoo grubości 20cm na 
niewzruszonym gruncie rodzimym. Podsypkę należy zagęścić mechanicznie do zmodyfikowanej wartości Proctora 0,95.  
Następnie po sprawdzeniu rzędnych dokonać ułożenia obsypki  do wysokości 20cm od krawędzi rurociągu 
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  ROBOTY MONTAŻOWE  
Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Budowę kanału należy prowadzić od najniższego punktu kolektora. 
Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu, ułożeniu i zagęszczeniu podsypki należy przystąpić do układania rur. 
Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. W łaściwe 
położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w stosunku do projektowanej linii dna - 
krzyżem celowniczym. 
Należy codziennie sprawdzać niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montażu rur. 
 
  Opuszczanie rur do wykopu  
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub mechanicznie wielokrążkiem 
powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. 
Przy opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. 
Wymiary i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych. 
 
  Układanie rur  
Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Kielichy rur w kierunku  
przeciwnym do spadku kanału. Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. W łaściwe  
położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw.  
krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego 
dolnego końca stanowi odległość płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od płaszczyzny projektowanego dna kanału i 
powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetkach. Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie 
na kierunku osi budowanego kanału. Rura powinna być ułożona według projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na 
całej swej długości.  
Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem.  
Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku lub żwiru 
dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia.  
Przed zakończeniem dnia roboczego lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce układanego kanału przed zamuleniem 
wodą opadową przez zatkanie wlotu do ostatniej rury korkiem.  
 
  Połączenia rur kanalizacyjnych  
Połączenie rur  kielichowych uszczelką gumową zakładaną w karb zewnętrzny bosego końca rury.  
 
  Studnie kanalizacyjne, rewizyjne , wpusty 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z PN-92/B-10729 [7]. 
Na trasie kanalizacji należy wykonać studzienki z kręgów betonowych  zgodne z PT 
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu zmechanizowanego sprzętu 
montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując 
oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z 
budową kanałów deszczowych.  
 
  Stateczność i wytrzymałość  
Studzienki kanalizacyjne powinny być wytrzymałe na parcie ziemi, wody i obciążenia dynamiczne. 
Studzienki należy posadowić na wzmocnionym podłożu poprzez wykonanie ławy z gruntocementu grubości warstwy 0.50m 
 
 
  Studnie kanalizacyjne z elementów betonowych  
Studzienki składają się z następujących zasadniczych części:  
-studnia betonowa z kinetą wykonaną z betonu  
-kręgi betonowe  
-płyta przejściowa i pokrywowa  
-pierścienie dystansowe 
-pierścienie odciążające  
-właz kanałowy typu ciężkiego z pokrywą żebrowaną o wytrzymałości 250 kN  
W miejscach przejść rurociągiem przez ściany betonowe studzienek należy zastosować przejścia szczelne tulejowe . 
Zewnętrzne ściany studzienek należy zaizolować 2 x lepikiem lub Abizolem "R" w gruntach suchych a w nawodnionych 
Abizolem "B" lub 2 x papa na lepiku. 
Włazy należy usytuować nad stopniami włazowymi, w odległo ci 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek. 
Tolerancje wymiarowe elementów żeliwnych nie powinny przekraczać IV klasy dokładno ci wg PN-72/H-83104. Powierzchnie 
skrzynek i ramek powinny być pokryte warstwą smoły pogazowej. Powierzchnie przylegające i współpracujące kratek, korpusów 
i ramek dystansowych powinny być dokładnie oczyszczone, wszelkie występy i nadlewki usunięte.  
Luz maksymalny pomiędzy kratką i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekraczać 8 mm. Na 
każdej skrzynce i ramce dystansowej powinny być odlane następujące dane: nazwa wytwórcy, klasa skrzynki, znak PN.  
 
 
 ZASYP WYKOPU  
  Zasypanie ułożonego kanału do wysokości strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanał)  
Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem ziemi i warstwami 
grubości10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o dopasowanym do potrzeb, kształcie i ciężarze 2,5 - 3,5 kg. Do zasypu należy 
używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni, oraz torfu i pozostałości materiałów budowlanych, wolnych 
od humusu i korzeni.  
Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić rur. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie 
po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.  
Wyżej wymienione warunki należy zastosować przy zasypie studzienek..  
Zasypywanie kanału do poziomu terenu  
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Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać należy piaskiem zasypowym (warstwami) z jednoczesnym 
zagęszczeniem każdej warstwy. Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrożenia 
ziemi.  
 
  Rozbiórka umocnienia ścian wykopu  
Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 
Przy zwalnianiu rozpór należy możliwie unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. 
W miejscach zagrożonych wyjmuje się po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych można prowadzić 
rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu. 
 
 
  10  KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
  BADANIE MATERIAŁÓW  
Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  
Sprawdzenie użytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji  
Projektowej.  
 
 
BADANIE ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ  
 
a) Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty   
b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 
c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do Dokumentacji Projektowej i 
dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inżyniera.  
d) Sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów.  
e) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami   
 
BADANIE WYKONANIA WYKOPÓW  
Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych)  
Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując 
rodzaj  
materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej.  
Sprawdzenie metod wykonania wykopów -wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z dokumentacją oraz  
użytkowanym sprzętem.  
Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego -przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia,  
czy grunt podłoża odpowiada następującym wymaganiom:  
- czy ma naturalną wilgotność,  
- czy wykop nie został przegłebiony,  
- czy jest zgodny z określonym w dokumentacji.  
Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu podłoża naturalnego -przeprowadza  
się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty, z dokładnością do 1 cm i porównanie z rzędną dna wykopu 
wg Dokumentacji.  
Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 30 m.  
Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego  
Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza się przez oględziny 
zewnętrzne.  
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych przeprowadza się przez wykonanie 
wykopu  
próbnego w podłożu naturalnym i pomiar głęboko ci zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoża naturalnego, oraz 
grubość warstwy odsączającej z piasku z dokładnością do 1 cm.  
Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 m.  
 
  BADANIE W ZAKRESIE PODŁOŻA WZMOCNIONEGO  
Grubość podłoża piaskowego, żwirowego przeprowadza się pod zewnętrznym obrysem dna rury przez oględziny i pomiar 
grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.  
 
  BADANIE GŁĘBOKOŚCI UŁOŻENIA PRZEWODU I WIELKOŚCI PRZYKRYCIA  
Badanie przeprowadza się przez pomiar:  
- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora,  
- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym, 
- obliczenie różnicy wysoko ci h, pomiędzy sumą wyników pomiarów j.w., a rzędną projektowanego terenu w danym punkcie. 
 
  BADANIE W ZAKRESIE BUDOWY PRZEWODU I STUDZIENEK  
  Badanie ułożenia przewodu  
Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej długości i na szeroko ci co 
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi.  
Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.  
 
 
 
  Badanie ułożenia przewodu w planie  
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Dokumentacji 
Projektowej z dokładnością do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanału nieprzełazowego. 
 
  Badanie ułożenia przewodu w profilu  
Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie z rzędnymi w Dokumentacji 
Projektowej, lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza złączami rur i 
porównanie z wyliczonymi  
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rzędnymi według Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. 
Dokładność pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 2 mm.  
 
Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu  
Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu należy przeprowadzić w studzienkach przez 
oględziny  
zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia łuku oraz gabarytów studzienek wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki z  
dokładnością do 1 cm.  
 
Badanie połączenia rur i prefabrykatów  
Sprawdzenie wykonania połączeń zgodnie z Dokumentacją Projektową, należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.  
 
  
Badanie odbiorcze studzienek i wpustów 
Badania te polegają na:  
- sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległo ci od przewodów i kabli,  
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne,  
- sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne,  
- sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne,  
- sprawdzeniu włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości 
krawędzi otworu, od wewnętrznej powierzchni ściany, oraz zastosowania 
właściwego typu włazu, 
- sprawdzenie stopni włazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie, 
pomiarze odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia górnej 
powierzchni stopni, 
  
  BADANIA ZABEZPIECZENIA PRZEWODU I STUDZIENEK PRZED KOROZJI  
Badanie przeprowadza się po próbach szczelności.  
Izolację zewnętrzną powierzchni rur i ścian studzienek należy opukać młotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega 
trwale na całej powierzchni.  
 
  BADANIE SZCZELNOŚCI ODCINKA PRZEWODU  
Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację  
Badanie przeprowadza się na odcinku między studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w górnej studzience i wylotowe w dolnej  
powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione oraz umocowane w sposób zapewniający przeniesienie sił działających w 
czasie próby.  
Poziom zwierciadła wody lub  cieków, w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną co najmniej 0,5 m niższą od rzędnej 
terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnętrzne studzienek należy pomierzyć z dokładnością do 1 cm, na wysoko ci 0,5 m pod 
górną krawędzią otworu wylotowego i obliczyć powierzchnię wewnętrzną studzienek Fs w m2. Przewód o długo ci Ls i średnicy 
wewnętrznej dz.  
Dla wyżej wymienionych danych wylicza się Vw w m3.  
Napełnianie wodą i odpowietrzanie przewodu  
Po wykonaniu w/w prac wstępnych należy przystąpić do napełniania badanego odcinka kanału wodą do wysokości 0,50 m 
ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć łatą niwelacyjną wysokość ponad dnem kanału, oznaczając jako H w m. 
Dokładnosć pomiaru do 1 cm. Napełnienie wodą należy rozpocząć od niżej położonej studzienki, przeprowadzić powoli, aby 
umożliwić usunięcie powietrza z  
przewodu. Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu przez zwierciadło wody położenia na wyznaczonej wysoko ci H, 
przerywa się dopływ wody i pozostawia się tak przygotowany odcinek przewodu do próby szczelności w celu należytego 
nasączenia ścian przewodu wodą i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla elementów betonowych i żelbetowych, oraz 
monolitycznej konstrukcji dolnej części studzienek.  
Przez ten czas prowadzi się przegląd badanego odcinka i kontrole złączy.  
Pomiar ubytku wody  
Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i kontroli złączy, należy uzupełnić zaistniały 
ubytek wody do założonego poziomu H.  
Po uzyskaniu tego położenia należy zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do 1 minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej  
poziomu wody w naczyniu otwartym z dokładnością do 1 mm. Oba te odczyty należy zanotować jako rozpoczęcie próby 
szczelnosci.  
W czasie przeprowadzania próby, należy przeprowadzać kontrolę złączy rur,  scian przewodu i studzienek. W przypadku 
ubytku wody należy sukcesywnie dolewać z naczynia o pojemno ci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody 
wynoszącego co najmniej 1,1 Vw -dopuszczalna ilość ubytku wody.  
 
W chwili upływu czasu próby t, należy zamknąć dopływ wody, dokonać odczytu czasu z dokładnością do 1 min. oraz na skali 
rurki wodowskazowej dokonać odczytu z dokładnością do 1 mm.  
Różnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a więc wielkość ubytku wody 
Vw.  
W ten sposób należy poddać próbie cały kanał.  
Szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację bez względu na średnicę powinna spełniać niżej podane warunki:  
 
 
 
a) Dla przewodu z rur żeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastąpić ubytek wody lub ścieków Vw1 w czasie 
trwania  
próby szczelnosci. Czas próby t po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzience położonej wyżej wynosi:  
 
t = 30 min. dla odcinka przewodu o długości do 50 m,  
 
t = 1 h dla odcinka przewodu o długości powyżej 50 m.  
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b) Dopuszczalny całkowity ubytek wody lub ścieków Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, należy obliczać wg 
wzorów:  
 
- dla pozycji a -przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów  
  
Vw=(0,04 Fr+ 0,3Fs) xt wdm3  
 
gdzie:  
 
Fs -powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek do wysokości napełnienia w m2,  
 
Fr -powierzchnia wewnętrzna przewodu na badanym odcinku,  
 
t -czas trwania próby t = 8 h.  
 
 Badanie szczelności kanału na infiltrację  
 
Na badanym odcinku przewodu o określonej długości Lp i średnicy dz pomiędzy studzien-kami nie powinno być zamontowanych  
urządzeń. Wszystkie odgałęzienia powinny być dokładnie zamknięte. Należy wykonać zabezpieczenia przewodu przed 
podniesieniem w następstwie wyporu, uwzględniając poziom zwierciadła wody gruntowej przed rozpoczęciem jego obniżania, 
przez częściowe lub całkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.  
Wymiary wewnętrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysoko ci 0,50 m ponad górną krawędzią otworów 
wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.  
Pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu podczas próby szczelno ci na infiltrację wykonuje się w kolejności od końcowej  
studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.  
Na wewnętrznej i zewnętrznej ścianie studzienki na górnym końcu odcinka przewodu, należy wykreślić linie poziome o 
wysoko ci 0,5 m ponad górne krawędzie otworu wylotowego oznaczając je Hs i Hz , i zmierzyć wzniesienie ponad poziom 
kanału z dokładnością do 1 cm.  
W przypadku, gdy położenie zwierciadła wody gruntowej ustabilizuje się na wysoko ci wykreślonych linii z odchyleniem ą 2 cm,  
wówczas można obliczyć Vw.  
Na tej samej zewnętrznej ścianie studzienki oraz na wszystkich pozostałych, należy wykreślić linię dopuszczalnego położenia  
zwierciadła wody gruntowej, którego przekroczenie może spowodować wypór.  
Po czasie w ciągu którego podniosło się zwierciadło wody gruntowej poniżej dopuszczalnego, lecz umożliwiającego działanie 
infiltracji wód do przewodu, przeprowadza się przegląd badanego odcinka przewodu, a w szczególno ci studzienek, czy nie 
występuje przenikanie wody gruntowej świadczące o uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia 
należy oznaczyć miejsce i przyczynę nieszczelności.  
Po usunięciu usterek i ustabilizowaniu się zwierciadła wody gruntowej należy rozpocząć pomiary mierząc z dokładnością do 1 
min. i wysokość zwierciadła wody gruntowej ponad dnem przewodu Hz i w kinecie studzienek hs na górnym i dolnym końcu 
badanego przewodu. W czasie trwania próby szczelności, należy prowadzić obserwację co 30 min, i robić odczyty położenia 
zwierciadła wody na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.  
Dokładnosć odczytów Hz do 1 cm i hs do 5 mm.  
Odczyt średni Hz stanowi składnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu Vw.  
Infiltracja wód gruntowych Vp do wnętrza badanego odcinka kanału jest równa iloczynowi przepływu objęto ci V odczytanej 
przy napełnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania próby t i 
obliczana jest ze wzoru:  
 
Vp= V xt (m3)  
z dokładno ciš do 0,0001 m3.  
 
Odchylenie wyników pomiarów oblicza się w procentach ze stosunku Vp/Vw.  
 
Szczelnosć odcinka przewodu na infiltrację  
Infiltracja wód gruntowych do wnętrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna prze-kroczyć w czasie t godzin trwania próby  
szczelno ci, wielkości Vw dm3 przy zastosowaniu studzienek:  
- z prefabrykatów Vw = (0,04Fr + 0,3 Fs) x t w dm3  
Czas trwania próby t = 8 h.  
Dla przewodów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej odchylenie wyników pomiarów nie powinno przekroczyć 10%, a dla 
przewodów kanalizacji ściekowej nie jest dopuszczalne.  
 
  
 
11  OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową dla budowy kanalizacji deszczowej jest 1 m rury każdego typu i średnicy, mierzony od wnętrza ściany 
studni.  
 
12  ODBIÓR ROBÓT  
 
ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY  
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. 
Do odbioru nie powinien być przedstawiony mniejszy odcinek kanału niż między kolejnymi studzienkami. Jest to odbiór 
poszczególnych 
faz robót podlegających zakryciu a mianowicie: podłoża, przewodu i studzienek. 
Przedłożone dokumenty: 
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca dodatkowo rysunki 
konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze.  
b) Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz określające poziom wód 
gruntowych.  
c) Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną.  
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału.  
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e) Dziennik Budowy.  
f) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  
 
ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY  
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się  
ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu.  
Przedłożone dokumenty:  
a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych (pkt.8.2.)  
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach  
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów.  
 
ZAPISYWANIE I OCENA WYNIKÓW BADAŃ  
Zapisywanie wyników odbioru technicznego  
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo  
omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji prowadzącej badania.  
 
Ocena wyników badań  
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie,  
jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 
Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za  
niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań.  
 
13  PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  
[2] PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.  
[3] PN-EN 124:2000 W łazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.  
[5] PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanałów w wykopach.  
[6] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
[7] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
[8] PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, Terminologia.  
[9] PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych przez  
pojazdy i pieszych.  
Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.  
[10] PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.  
[11] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
[12] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
[13] BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.  
[14] PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
[15] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
[16] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
[17] PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.  
[18] PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.  
[19] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku.  
[20] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
[21] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
[22] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
[23] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku  
[24] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia.  
[25] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i 
określenia.  
[26] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.  
[27] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.  
[28] BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
[29] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego  
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.  
[30] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
[31] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
[32] PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
[33] PN-76/B-12037 Cegła kanalizacyjna.  
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy oraz w  
porozumieniu z Inżynierem.  
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4. SIEC WODOCIĄGOWA 

 

1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
   
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci  
wodociągowej strefy przemysłowej w Iłowie. 
 
2  Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
 
3  Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie sieci 
wodociągowej.  
W zakres tych robót wchodzą:  
-roboty przygotowawcze,  
-roboty ziemne,  
-roboty montażowe,  
- odwodnienie wykopów (o ile występuje)  
-kontrola jakości.  
Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy sieci wodociągowej z rur PE:  
 
4  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami.  
1.Wodociąg -zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich przeznaczony do zaopatrywania ludności i  
przemysłu w wodę.  
2. Sieć wodociągowa - sieć wodociągowa, zaopatrująca ludno ć i zakłady przemysłowe w wodę.  
3. Przewód wodociągowy -rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.  
4. Studzienka wodomierzowa -obiekt inżynierski na przewodzie wodociągowym przeznaczony do zainstalowania armatury i 
wodomierza.  
5. Komora robocza -zasadnicza część studzienki wodociągowej przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.  
6. Komin włazowy -szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obsługi.  
7. W łaz kanałowy -element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek wodociągowych składający się z  
korpusu i pokrywy.  
8. Wysokość robocza studzienki -odległość wewnętrzna między przykryciem, a dnem studzienki w miejscu przeznaczonym do  
przebywania obsługi.  
9. Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody dla wyłączenia 
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu.  
10. Hydranty przeciwpożarowe -służą do czerpania wody z rurociągów w przypadku pożaru.  
11. średnica nominalna -jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub średnicy wewnętrznej rurociągu,  
odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym wyrażonym w mm.  
12. Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako maksymalna różnica rzędnych 
linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi odcinkami przewodu.  
13. Odległo ć bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległo ć mierzona w płaszczy nie poziomej pomiędzy obrysem  
14. Zgrzewanie -metoda spajania przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku, niezależnie od źródła, ilości i  
koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia.  
15. Zgrzewalność -podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych warunkach technologicznych.  
16. Złącze zgrzewane -połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania.  
17. Zgrzeina -miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie (materiałów) o fizycznej ciągłości.  
18. Bloki oporowe -mają zastosowanie dla wodociągów o złączach kielichowych lub dławikowych, przy których nie można liczyć  
na przeniesienie sił osiowych wzdłuż przewodu.  
Stosowane są na kolanach, łukach i odgałęzieniach.  
19. Rura ochronna -rura stalowa dla zabezpieczenia wodociągu przy skrzyżowaniu z projektowaną drogą .  
 
5   Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami 
Inżyniera Projektu.  
 
6  Materiały  
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.  
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich 
dostawy.  
Dokumentacja Projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powinien powiadomić Kierownika Projektu o swoim wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, 
albo w okresie ustalonym przez Inżyniera. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 
powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie  
przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.  
Rury ciśnieniowe i kształtki z polietylenu PEHD PE100 PN10 o średnicach: DN110 -łączone przez zgrzewanie za  
pomocą zgrzewarek doczołowo.  
Hydranty przeciwpożarowe odcinane zasuwami DN80, ustawione na kolanach stopowych DN80, zgodnie z PN-B/02863:1997 z  
zasuwą oddaloną od hydrantu o 1m.  
Hydranty nadziemne DN80 1kpl (HP1)  
Materiały izolacyjne.  
Papa izolacyjna -powinna spełniać wymagania PN-90/B-04615 [31].  
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Lepik asfaltowy na zimno wg PN-74/B-24620 [32] - należy stosować do robót izolacyjnych.  
Roztwór asfaltowy do gruntowania - powinien odpowiadać wymaganiom PN-74/B-24622 [33].  
Taśmy ostrzegawczo -lokalizacyjne - z paskiem aluminiowym dla sieci wodociągowych.  
 
Składowanie materiałów na placu budowy  
Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
 
Odbiór materiałów na budowie  
- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 
technicznego.  
- Dostarczane materiały na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i  
zgodności z danymi producenta.  
- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstawania wątpliwości o ich 
jakości przed wbudowaniem należy poddać badaniom  
określonym przez Kierownika Projektu.  
 
7  Sprzęt  
Wykonawca przystępujący do budowy wodociągu zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót wymieniony w 
powyższych punktach specyfikacji.  
 
8  Transport  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń, odkształceń 
przewożonych materiałów. 
Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. 
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniami Kierownika Projektu oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu;  
-samochód skrzyniowy z dłużycą,  
-samochód samowyładowczy,  
-dźwig samochodowy,  
-samochód dostawczy.  
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie 
ruchupojazdu. 
Przy transporcie rur PE należy zachować następujące wymagania: 
-przewóz rur może odbywać się tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze  
powietrza od -5o do +30oC,  
- ułożenie rur na podkładach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekładek z  
tektury falistej dla ochrony przed zarysowaniem,  
- przy ujemnych temperaturach należy zachować szczególną ostrożno ć z uwagi na  
zwiększoną krucho ć tworzywa.  
Przy wielowarstwowym przewożeniu rur, górna warstwa nie powinna przewyższać ścian środka transportowego więcej niż o 1/3 
średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się 
wyrobów. 
Dla usztywnienia przewożonych elementów armatury, należy stosować przekładki, rozpory, kliny z drewna z gumy i innych 
materiałów. 
Dla piasku na podsypkę i obsypkę rur przewiduje się bezpośredni dowóz z piaskowni samochodami samowyładowczymi. 
 
 
9  Wykonanie robót  
 
Prace wstępne  
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie  
warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową sieci wodociągowej.  
 - Podstawę wytyczenia trasy sieci wodociągowej stanowi Dokumentacja Projektowa  
i Prawna.  
-Wytyczenie w terenie osi wodociągu przez odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań trasy oraz 
włączenia  
do istniejącej sieci. Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy kontrolne w 
miejscach wałczenia.  
-Usunięcie nawierzchni dróg gruntowych wraz z podbudową przy przekroczeniach pod istniejącymi drogami lokalnymi oraz 
humusu. Zdjęty materiał należy złożyć oddzielnie w sposób zapobiegający zmieszaniu się z wyrzuconą z wykopu ziemią.  
-Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi 
przez służby geodezyjne.  
-W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a 
na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  
 
Roboty ziemne -wykopy  
Wykop pod wodociąg należy wykonywać mechanicznie i ręcznie, o ścianach dostosowanych do rodzaju gruntu zgodnie z BN-
83/8836-02 [7] i PN-B06050:1999 [6]. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Dla uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia gruntu w jezdniach należy dokonać całkowitej wymiany gruntu na piasek 
zasypowy w przypadku wystąpienia gruntu o obniżonej nośności. 
Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie poziomo zakładanymi wypraskami stalowymi. Obudowa 
powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu. Umocnienie ścian jest złożone z oddzielnych odcinków tzw. klatek o 
długości 4,0 - 5,0 m,z których każda stanowi całość. Połączenie klatek sąsiednich powinno być dopasowane szczelnie. 
Umocnienie ścian składa się ztrzech elementów: 
a) wyprasek ułożonych poziomo, przylegających do ścian wykopu, 
b) bali pionowych (nakładek), 
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c) okrąglaków jako poprzeczne rozpory,. 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów. Rozluźniony grunt  wydobywa się na powierzchnię terenu, 
przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
W trakcie prowadzenia wykopów konieczna jest kontrola warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
 
Roboty montażowe  
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725 [1]. 
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodą dnie wykopu, układa się i montuje przewód wodociągowy z rur PE 
łączonych przez zgrzewanie doczołowe. 
Przy układaniu wodociągu należy zachować prostoliniowo ć zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. 
W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co 30 m na prostej lub w punktach załamania, 
służące do odtworzenia osi wodociągu w wykopie. 
Ławy są ustawione na określonej rzędnej z zachowaniem spadku wodociągu zgodnie z wykonaną Dokumentacją Projektową. 
Należy codziennie sprawdzać niwelatorem ławy, przed przystąpieniem do montażu rur. 
Głębokość ułożenia sieci, powinna być taka, aby jego przykrycie było mniejsze od głębokości przemarzania gruntu oraz wartości 
normatywnych. 
Przekrycia opisano na profilach PT 
  
 
Przygotowanie rur do układania  
Przed ułożeniem, należy dokonać oględzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstały uszkodzenia rur w czasie transportu z placu  
budowy na miejsce montażu.  
 
Układanie rur  
Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. 
Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego wodociągu. 
Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle powinna przylegać do podłoża na całej swej długości. 
Po ułożeniu rurę należy zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. 
Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku dobrze ubitego. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. 
Opuszczoną do wykopu rurę układa się na przygotowanym podłożu, centrycznie z wcześniej ułożonym odcinkiem rury. Łączenie 
rur polietylenowych przez zgrzewanie doczołowe zgrzewarką elektryczną. W miejscach załamania trasy wodociągu należy 
stosować odpowiednie kształtki. 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona szczelno ć przy ciśnieniu próbnym oraz roboczym. 
Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się aby: 
- zgrzewane rury miały tą samą średnicę i te same grubości ścianek,  
- rury były ustawione współosiowo,  
- końcówki rur były dokładnie wyrównane przed ich zgrzewaniem,  
- temperatura w czasie zgrzewania końców rur była właściwa dla zgrzewanego materiału,  
- czas usunięcia płyty grzewczej przed dociskiem końcówki rury był możliwie krótki ze  
względu na dużą wrażliwość na utlenianie (PE),  
-siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym poziomie, a w szczególności w 
temperaturze  
powyżej 100oC kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób 
naturalny bez 
przyspieszenia. 
Inne parametry takie jak: 
- siła docisku przy rozgrzaniu i właściwym grzaniu powierzchni, 
- czas rozgrzewania, 
- czas dogrzewania, 
- czas zgrzewania i chłodzenie, 
powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego, należy skontrolować miejsce zgrzewania. 
Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu, (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te 
nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń określonych przez danego producenta.  
Przed ukończeniem dnia roboczego, należy zabezpieczyć końce wodociągu przed zamuleniem wodą deszczową.  
Po ułożeniu wodociągu należy wykonać obsypkę rur piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z dokładnym podbiciem  
pachwin.  
W miejscach połączeń należy pozostawić odkryty wodociąg dla dokonania sprawdzenia szczelności w czasie trwania próby.  
Rurociągi należy zgrzewać w sposób umożliwiający odczyt cech materiału.  
Każdy zgrzew należy numerować na wierzchu rury i przechowywać do odbioru raporty i szkic lokalizacyjny zgrzewów . 
 
 
Uzbrojenie  
Na sieci wodociągowej zgodnie ze schematem węzłów montażowych należy zamontować hydranty nadziemne f 80mm .  
 
Zasyp wykopu  
Po dokonaniu odbioru ułożenia rurociągu i prawidłowości wykonania obsypki można przystąpić do zasypania wykopu.  
Zagęszczenie gruntu w wykopach wykonać zgodnie z BN-72/8932-01.  
 
Podłączenie do istniejącej sieci  
Roboty przy wykonywaniu podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej 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 rozdzielczej oraz przygotować odpowiednie 
materiały i sprzęt tak, aby czas wyłączenia wodociągu był jak najkrótszy.  
 
 
 



33 
 

 
Oznaczenie uzbrojenia sieci  
Dla oznaczenia uzbrojenia sieci należy zamontować tabliczki na istniejących trwałych elementach zabudowy, ewentualnie 
należy wykonać słupki z rur stalowych . 50 mm i do nich przymocować tabliczki na wysokości około 2m. nad terenem, w 
odległosci nie większej niż 25m od oznaczanego uzbrojenia. Oznaczeniom podlegają: hydranty, zasuwy i zasuwy spustowe. 
Oznaczenia wykonać zgodnie z PN-86/B-09700 . 
 
10  Kontrola jakości robót  
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową, oraz wymaganiami ST, norm i przepisów. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadomi 
pisemnie Inżyniera, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którš może kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez 
Inżyniera. 
 
Badania w zakresie szczelnosci przewodu  
Szczelność odcinka przewodu powinna być taka, aby dla przewodów z rur żeliwnych stalowych i z tworzyw sztucznych przy 
próbie hydraulicznej ciśnienie wykonane na manometrze, nie spadło w ciągu 30 min. poniżej wartości ciśnienia próbnego.  
Szczelnosć całego przewodu powinna być taka, aby dla przewodów z rur jak wyżej, przy próbie hydraulicznej wypływ wody Vw 
obliczony wg PN-81/B-10725 [1] nie przekraczał 1000 dm3 na 1 km długości, na metr średnicy zastępczej przewodu i dobę.  
 
Ciśnienie próbne odcinka przewodu  
Ciśnienie próbne przyjęto = 1,0 MPa.  
 
Płukanie i dezynfekcja  
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelno ci należy dokonać jego płukania, używając do tego 
czystej wody. Prędko ć przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia 
mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest 
przeźroczysta i bezbarwna.  
W wypadku stwierdzenia, że woda po płukaniu nie odpowiada pod względem bakteriologicznym warunkom wody do picia należy  
przeprowadzić dezynfekcję wodociągu.  
Dezynfekcję przewodu przeprowadzić wodą chlorową powstała ze zmieszania gazowego chloru z wodą lub za pomocą 
roztworów wodnych podchlorynu wapnia względnie podchlorynu sodu przy zawarto ci 50 mg Cl2/dm3. Czas trwania 
dezynfekcji powinien wynosić  
24 godz. Pozostało ć wolnego chloru po tym okresie powinna wynosić 10mg Cl2/dm3. Po usunięciu wody zawierającej związki 
chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie oraz wykonać analizy bakteriologiczne wody płynącej w przewodzie.  
 
11  Obmiar robót  
Jednostką obmiarową wybudowanej sieci wodociągowej jest 1 m wodociągu każdej średnicy, liczony w osiach przewodu między  
węzłami.  
 
12  Odbiór robót  
Odbiór techniczny częściowy  
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodno ć robót z Dokumentacją Projektową.  
Do odbioru powinien być przedstawiony odcinek budowy sieci wodociągowej rozdzielczej. Odbiór techniczny częściowy jest to 
odbiórposzczególnych faz robót podlegających zakryciu a mianowicie: podłoża, przewodu i studzienki. 
Przedłożone dokumenty: 
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, oraz szkice zdawczo-
odbiorcze. 
b) Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz określające poziom wód 
gruntowych. 
c) Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno-wysokościowego wraz z rzędną. 
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy wodociągu. 
e) Dziennik Budowy. 
f) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
 
Odbiór techniczny końcowy  
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się  
ograniczeń dotyczących długo ci badanego odcinka przewodu.  
Przedłożone dokumenty:  
a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych ,  
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych  
geodetów.  
 
Zapisywanie i ocena wyników badań  
Zapisywanie wyników odbioru technicznego  
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo  
omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji prowadzącej badania.  
 
Ocena wyników badań  
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione.  
Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za  
niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań.  
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13  Przepisy związane  
[1] PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
[2] PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe.  
[3] BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.  
[4] BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.  
[5] PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.  
[6] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
[7] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
[8] BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.  
[9] PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
[10] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
[11] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
[12] PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.  
[13] PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.  
[14] PN-B-19701:1997 Cement hutniczy.  
[15] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
[16] PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.  
[17] PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych  piasek.  
[18] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
[19] PN-B-19701:1997 Cement portlandzki.  
[20] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy  
określenia.  
[21] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i  
określenia.  
[22] PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badań.  
[23] PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań.  
[24] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  
[25] PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.  
[26] PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi.  
[27] PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. średnice nominalne.  
[28] PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania.  
[29] PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa.  
[30] PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.  
[31] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
[32] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
[33] PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
[34] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne -olejowy i poliestyrenowy.  
[35] BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych.  
[36] BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania.  
[37] PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa.  
[38] PN-86/M-74140/01 Armatura przemysłowa. Zawory kołnierzowe na ciśnienie nominalne do 40 MPa. Wymagania i  
badania.  
[39] PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.  
[40] PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.  
[41] BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.  
[42] BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.  
[43] PN-EN-124:2000 W łazy kanałowe.  
10.2. Inne dokumenty  
[44] Zarządzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  
z dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny  
odpowiadać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1 z 1971 r.].  
[45] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II.  
Instalacje sanitarne i przemysłowe.  
[46] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.  
Warszawa 1994 r.  
[47] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych  
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu -ZTS Gamrat.  
[48] Podziemne taśmy ostrzegawcze -instalacja i zastosowanie Sparks.  
[49] Program produkcji armatury przemysłowej żeliwnej Węgierska Górka.  
[50] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych  
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu -WAVIN.  
Uwaga! Wszelkie roboty ujęte w Specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.  
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5. ZBIORNIK ODPAROWYWUJĄCY 
 

  1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST)  wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbiornika odparowywującego 
dla podstrefy przemysłowej miejscowości Iłowa obsługującego nowobudowaną drogę.  
 
  2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót   
 
  3 Zakres robót objętych st  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - III) wraz z 
transportem gruntu na miejsce składowania i zdjęcie warstwy humusu gr. 30cm. Oraz budowa szczelnego zbiornika o skkarpach 
umocnionych płytami ażurowymi  
 
  4  Określenia podstawowe  
Podstawowe określenia zostały podane w ST  - Wymagania ogólne.  
 
  5  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz z 
poleceniami Inżyniera.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, wykonawca ma obowiązek zapoznania się z dokumentacją  
geotechniczną, stanowiącą część dokumentacji projektowej.  
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją geotechniczną a stanem stwierdzonym w podłożu, należy  
bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania.  
Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowania na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę 
możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a faktycznym  
położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania.  
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych ż po wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.  
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego z  
zachowania jego parametrów technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i  
dokumentację projektową.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów  
zgodnie z dokumentacją projektową, lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru, przekazanymi na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor Nadzoru  
 
6  Materiały  
W zakresie prac ziemnych materiały nie występują. 
Do budowy zbiornika stosuje się: 
- kruszywo (pospółka) 
- betonowe ażurowe płyty drogowe o gr. 8cm 
- folie HDPE 2mm zgrzewaną o właściwościach olejoodpornych 
- betonowe płyty chodnikowe 
- stalowe elementy zabezpieczenia 
Wszystkie materiały powinny posiadać dopuszczenia, atesty  i certyfikaty zgodności . 
 
  7  Sprzęt 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów i nasypów (zasypek) prowadzone będą ręcznie i mechaniczne, przy użyciu  
sprzętu mechanicznego do robót ziemnych, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
Sprawdzanie jakości i prawidłowości wykonania robót, prowadzone będzie sprzętem posiadającym odpowiednie atesty i  
certyfikaty, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  
 
 8  Transport  
Transport gruntu z wykopu odbywać się będzie samowyładowczymi  środkami transportu  
 
9 Wykonanie robót  
 
 Wykonywanie wykopów  
 
Wymagania podstawowe  
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania 
terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzętu mechanicznego.  
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był umożliwiony odpływ wody od 
miejsca wykonywania robót, przy równoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót.  
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.  
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na głębokości równej lub większej niż głębokość 
posadowienia tych budowli, należy zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształcaniem tych budowli. .  
W przypadku wykonywania wykopów fundamentowych dla dwu lub kilku budowli położonych blisko siebie należy rozpoczynać 
roboty ziemne dla budowli, która jest głębiej posadowiona.  
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie obiektu oraz dostosowane do 
sposobu budowy, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich 
nachylenia.  
W przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, powinny być uwzględnione w 
szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy 
zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta 
powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m, a w przypadku wykonywania na ścianach obiektu izolacji nie mniej niż 0,80 m.  
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Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz przestrzeń swobodną między 
rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. Przestrzeń ta powinna wynosić co najmniej: w przypadku układania 
rurociągów i drenaży. 
- po 30 cm z każdej strony,  
  
Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie  
- Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o 
grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarkami i koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy koparkami 
jednonaczyniowymi 20 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć 
bezpośrednio przed wykonaniem obiektu sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej 
dokładności wykonania powierzchni podłoża pod obiekt.  
- Niezależnie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu należy w miejscu i na głębokości posadowienia obiektu 
sprawdzić nośność gruntu na obciążenia, jakie będą przekazywane na grunt przez wykonany obiekt lub budowlę.  
Przed rozpoczęciem prac montażowych dno wykopu należy wyrównać i wibrować. 
 
Pochylenie skarp w wykopach  
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą być wykonywane w gruntach  
nienawodnionych (suchych) i w przypadkach gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości  
wykopu, a głębokość wykopu nie będzie większa niż 2,0 m w skałach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m w rumoszach,  
wietrzelinach i w skałach spękanych, 1,25 m w gruntach mało spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych.  
Wykopy o głębokości większej niż w p. 1 można wykonywać jedynie w przypadku, gdy skarpy wykopu mają bezpieczne  
nachylenie. Bezpieczne nachylenie skarp wykopów powinno być określone w projekcie wówczas, gdy:  
- roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym  
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m, -teren przylegający bezpośrednio do skarpy ma być obciążony w pasie o 
szerokości  
równej głębokości wykopu,  
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, - wykopy są na terenie osuwiskowym.  
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp  
roboczych o wysokości do 4 m:  
pionowe -w skałach litych, mało spękanych,  
a) nachyleniu 2: 1 -w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny, iły),  
b) nachyleniu 1 : 1 -w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych,  
c) nachyleniu 1 : 1,25 - w gruntach mało spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,  
d) nachyleniu 1: 1,5 -w gruntach sypkich (piaski).  
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadków, gdy, grunty te występują w stanach 
zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosić 1 : 1,5 dla skarp 
wykopów o głębokości do 2,0 m i 1 : 1,75 dla skarp wykopów o głębokości do 3,0 m.  
Przy większej głębokości wykopu nachylenie skarp należy przyjmować na podstawie obliczeń stateczności zbocza.  
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:  
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szeroko ci równej trzykrotnej głębokości wykopu -powierzchnie 
powinny mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu,  
- w gruntach spoistych podnóże skarpy powinno być zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie 
w dnie wykopu, przy skarpie spadku w kierunku środka wykopu,  
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników działających destrukcyjnie (opady 
atmosferyczne, mróz itp.).  
Rozparcie lub podparcie ścian wykopów  
Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian wykopów do głębokości 4,0 m w  
warunkach, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się, wystąpienia obciążeń spowodowanych przez budowlę,  
środki transportu, składowany materiał, urobek gruntu itp. oraz jeżeli warunki wykonania robót nie stawiają ostrzejszych 
wymagań.  
W innych przypadkach sposób rozparcia lub podparcia wykopów powinien być określony w projekcie.  
Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można stosować w gruntach o dostatecznej 
spoistości, uniemożliwiającej wypadanie gruntu spomiędzy bali przyściennych. Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można 
stosować tylko w gruntach spoistych, półzwartych i zwartych.  
Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozwartych powinny być zachowane następujące wymagania:  
- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczać przed wpadaniem do 
wykopu gruntu lub innych przedmiotów,  
- wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliżu wykopu jest przewidziany ruch pojazdów 
lub gdy znajduje się w zasięgu pracy żurawia,  
- rozpory powinny być tak umocowane, aby uniemożliwione było opadanie ich w dół,  
- w odległościach ,nie większych niż 20 m powinny znajdować się awaryjne, odpowiednio przystosowane wyjścia z dna wykopu 
rozpartego,  
- w każdej fazie, robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego ,w razie potrzeby dokonywania 
pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować pomosty.  
Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzony okresowo oraz niezwłocznie po wystąpieniu czynników 
niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji, np. intensywne opady deszczu, wystąpienie dużych mrozów, oraz przed 
każdym zejściem pracowników do wykopu; wszelkie zauważone usterki w umocnieniu ścian powinny być niezwłocznie 
naprawione.  
Pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych i o 0,3 m w gruntach pozostałych może odbywać się dopiero po 
odeskowaniu ścian. Przy głębieniu wykopów w gruntach wodonośnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu ścianek 
szczelnych, sięgających co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu: ścianki te powinny być dobrze rozparte w każdej fazie robót.  
Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzane stopniowo w miarę zasypywania wykopów, 
poczynając od dna wykopu.  
Zabezpieczenie ścian wykopów można usuwać za każdym razem na wysokość nie większą niż:  
0,5 m -z wykopów wykonanych w gruntach spoistych,  
0,3 m -z wykopów wykonanych w innych rodzajach gruntów.  
Pozostawienie obudowy wykopów w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej niemożności jej usunięcia. 
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Zejścia i wyjścia w wykopach  
-W wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie większych niż 20 m 
bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników.  
-Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie  
pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.  
 
Wykonywanie wykopów urządzeniami zmechanizowanymi  
1) Przy wykonywaniu wykopów urządzeniami zmechanizowanymi należy:  
- wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania wykopu,  
- dostosować głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu oraz pionowego 
zasięgu wysięgnika koparki,  
- wykonywać pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczając do powstawania nierówności,  
- dokonać takiego rozstawu pracujących maszyn, aby nie zachodziła możliwość ich wzajemnego uszkodzenia.  
2) Przy wykonywaniu wykopów wąskopzestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywać ich obudowę wyłącznie z 
zabezpieczonej części wykopu.  
3) Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju, oraz przewożenie  
ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego.  
4) Wydobywanie urobku z wykopu wąskoprzestrzennego powinno być dokonywane sposobem mechanicznym, z tym że:  
pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległo ci od podnoszonego pojemnika lub łyżki koparki,  
wykop powinien być szczelnie przykryty wytrzymałym pomostem, jeżeli jednocześnie odbywa się praca w wykopie i transport 
urobku,  
pojemników służących do transportu urobku nie należy wypełniać więcej niż do 2/3 ich wysokości.  
5) Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynię środka transportowego powinno nastąpić dopiero po zatrzymaniu ruchu 
obrotowego koparki. Wyładowanie urobku powinno być dokonywane nad dnem środka transportowego na wysokości nie  
większej niż:  
50 cm w przypadku ładowania materiałów sypkich,  
25 cm w przypadku ładowania materiałów kamiennych.  
6) Ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów powinien odbywać się poza  
prawdopodobnym klinem odłamu.  
 
Składowanie urobku z wykopów  
 
1. Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odkład przeznaczony  
do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.  
2. W przypadku przygotowywania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania wykopów odległość podnóża skarpy  
odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
nie mniej niż 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych, 
nie mniej niż 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych. 
Niedozwolone jest składowanie gruntów w postaci odkładów: 
 
 
Zasypywanie wykopów  
 
Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich przewidzianych robót.  
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych, a w przypadku  
gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być odwodnione.  
Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń  
(np. ziemia roślinna, odpadki budowlanych materiałów itp.), jeśli w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrębnych  
warunków technicznych zasypywania wykopu.  
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy zasypywaniu wykopów, to  
układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu  
zagęszczania i wynoszącej:  
Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaż), to warstwa gruntu do wysokości ok.  
0,30 m nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna być zagęszczona ręcznie w sposób nie wpływający na 
prawidłowe odprowadzenie wody.  
Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm ponad górną krawędź rurociągu należy go 
zasypywać ręcznie, z tym że grubość jednorazowo ubijanej warstwy może być większa niż 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu 
powinno  
następować równocześnie po obu stronach rurociągu. Dalsze zasypywanie wykopu, jeżeli ściany są umocnione, powinno być  
dokonywane ręcznie, a przy braku umocnienia można stosować sprzęt mechaniczny.  
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie  
powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana.  
 
Odkłady gruntów  
 
1. W przypadku konieczności wykonania odkładów ziemnych powinny być one wykonywane w postaci nasypów o wysokości do 
1,5 m, o pochyleniu skarp 1 : 1,5 i ze spadkiem korony odkładu od 2 do 5%; przy małych pochyleniach terenu odkłady mogą być  
wykonywane z obu stron wykopu.  
2. Odległość podnóża skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić co najmniej podwójną jego 
głębokość i  
nie mniej niż: 
3,0 m -w gruntach przepuszczalnych, 
5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych, 
20,0 m - na odcinkach zawiewanych śniegiem. 
 
Odwodnienie wykopu  
 
Technologia odwodnienia wykopu musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wody 
opadowe należy odprowadzać poza teren budowy.  
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9  Wykonanie zbiornika 
Po wykonaniu wykopu i jego ustabilizowaniu układamu 10cm warstwę pospółki wibrując ją do 95% próby Proctora na warstwie 
pospółki układamy folie HDPE kotwiąc ja w narożnikach podczas spawania.  
Folie przykrywamy 10 cm warstwą pospółki drobnej. Skarpy zbiornika umacniamy drogowymi płytami ażurowymi o gr. 8cm 
wypełniając je pospółką. 
Korone zbiornika wykańczamy zgodnie z PT obrzeżem z betonowych płyt chodnikowych lub kostki betonowej.  
 
  
 
 10 Kontrola jakości robót  
 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu. zagęszczenia i wykończenia odpowiada on stawianym  
wymogom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej lub odpowiednich 
normach  
Należy przedstawić protokoły z zagęszczeń i z odbiorów robót zanikających. 
Zbiornik podlega próbą szczelności na infiltracje i eksfiltracje potwierdzonym protokołami. 
  
11 Obmiar  
Obmiar robót należy wykonywać w metrach sześciennych, oddzielnie wykopów i zasypek (nasypów) dla poszczególnych 
rodzajów robót ziemnych. Kubatura robót liczona jest w stanie rodzimym. Roboty montażowe w zależności od  KNR.  
Odbioru robót należy dokonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz z PN/B-06050  
 
12 Warunki płatności 
Zgodne z częścią ogólną 
 
13 Przeposy związane  

Normy i przepisy związane 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
PN-74/B-4452  Grunty budowlane- Badania polowe.  
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności. 
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze, 
PN-76/B-06714/00    Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.  
PN-89/B-06714/01    Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenia badan. 
PN-77/B-06714/12    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-78/B-06714/15    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.  
PN-77/B-06714/17    Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie wilgotności. 
PN-78/B-06714/19    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
PN-78/B-06714/26    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
PN-79/B-06714/42    Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
PN-B-11111   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
PN-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  
PN-B-11113   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych. 
PN-67/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 
PN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
PN-77/C-04014Przetwory naftowe. Oznaczenie lepkości względnej lepkościomierzem  
BN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia.  
BN-64/893I-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
BN-64/8931 -02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą. 
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
BN-70/8931-12Drogi samochodowe. Oznaczanie stabilności i odkształcenia mas mineralno-asfaltowych. 
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięcioinierzem belkowym. 
BN-77/8931-12Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.  
DIN 1851            Kostka brukowa z betonu 
BN-80/6775-03/01    Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy nawierzchni dróg . ulic. parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
Zeszyt nr 48. ..Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą 
pełzania pod obciążeniem statycznym. 
IBDiM. Warszawa 1995 r. 
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