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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH 

 

Przedmiot zamówienia 
 

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNE J W M. MOCHOWO 
I MOCHOWO PARCELE, GM. MOCHOWO.  

 

Adres budowy 
Miejscowości: Mochowo i Mochowo Parcele; gmina Mochowo, powiat sierpecki, woj. mazowieckie 

 

Inwestor 
GMINA MOCHOWO z siedzibą 

Mochowo ul. Sierpecka 2, 09-214 Mochowo 
 

Jednostka projektowania 
USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE 

ALPRO Anna Liszewska  
Mańkowo 15F, 09-411 Biała 

tel:  0-503-70-15-97 
NIP 971-053-29-17 

 

Projektant branży sanitarnej 
mgr inż. Anna Liszewska 

upr. proj. MAZ/0332/PWOS/04 
Mańkowo 15F, 09-411 Biała 

tel:  0-503-70-15-97 
 

Zakres zamówienia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej została przewidziana w m. Mochowo i Mochowo Parcele. Włączenie projektowanej sieci 
nastąpi poprzez studzienki kanalizacyjne i trójniki. Ścieki sanitarne z miejscowo ści Mochowo i Mochowo Parcele odbierane b ędą przez  
gminn ą Oczyszczalni ę Ścieków w m. Mochowo Parcele, która jest w trakcie r ealizacji.     
Kanalizację sanitarną grawitacyjną  zaprojektowano z rur kanalizacyjnych stosowanych na sieciach zewnętrznych, kielichowych typ ciężki o 
średnicy ∅zew 160 x 4,7 mm i  ∅zew 200x5,9 mm z rur PVC-U "WAVIN" klasy „S”. Łączenie kielichowe rur PVC za pomocą uszczelek 
gumowych. Całkowita długo ść sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wyniesi e 518,50m w tym z rur DN160 L = 178,00m i z rur 
DN200 340,50m. 
Studzienki kanalizacyjne na sieci kan. sanitarnej grawitacyjnej (szt. 12) zaprojektowano  betonowe oraz (szt. 21) zaprojektowano z tworzywa 
sztucznego. Studzienki kanalizacyjne betonowe ∅ 1200 mm, z pierścieniem odciążającym i włazem typu ciężkiego ∅ 600 mm. Połączenia 
kręgów wykonać na uszczelki.  Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego ∅ 315 mm ze stożkiem odciążającym i włazem żeliwnym 
klasy D. 
Przecisk wykonać w rurze ochronnej stalowej DN 273x7,1 L= 6,5 m (1 szt.) pod drogą gminną (o nawierzchni asfaltowej). 
 

mgr inż. Anna Liszewska 
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SSPPIISS  SSKKŁŁAADDNNIIKKÓÓWW  
 
 

SPIS SKŁADNIKÓW 2 
WYMAGANIA OGÓLNE                                                                          Kod CPV 45000000-7 2 
ROBOTY ZIEMNE                                                                                     Kod CPV 45111200-0 11 
ROBOTY MONTAŻOWE  KANALIZACJI SANITARNEJ  
GRAWITACYJNEJ                                                                                     Kod CPV 45231300-8) 16

 

 
 

WWYYMMAAGGAANNIIAA  OOGGÓÓLLNNEE  
KKoodd  CCPPVV  4455000000000000--77  

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST-01 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach 
budowlanych przewidzianych do wykonania zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Mochowo i Mochowo 
Parcele, gm. Mochowo". . 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i 
odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i 
jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Zakres robót obejmuje: 

Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  
dla miejscowości Mochowo i Mochowo Parcele: 
o średnicy ∅zew 160x4,7 mm z rur PVC-U "WAVIN" klasy „S” wyniesie   178,0 m 
o średnicy ∅zew 200x5,9 mm z rur PVC-U "WAVIN" klasy „S” wyniesie   340,5 m 
 
Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wyniesie:     518,50 m 

 
Studzienki  D=1200 mm  betonowe z pierścieniem odciążającym    12 szt. 
Studzienki D=315 mm z tworzywa sztucznego ze stożkiem odciążającym     21 szt.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę 
1.4.2. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.3. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
1.4.4. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.5. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
1.4.6. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
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1.4.7. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: 
1.4.8. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania 
w budownictwie. 
1.4.9. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
1.4.10. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.11. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.12. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.13. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.14. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.15. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.16. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.17. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.18. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.19. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.20. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.21. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.22. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.23. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.24. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
1.4.25. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.4.26. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.27. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, 
określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 
efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
1.4.28. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.29. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 
1.4.30. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, 
ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.31. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.4.32. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 
zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień 
publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.33. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej 
zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 
• sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do 
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”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST 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 dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

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

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót ziemni-montażowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 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. 
d) ochrona przed skażeniem środowiska 

1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz technicznych, w 
pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
pracowników. 

1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi 
(wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, itp.), kable (telefoniczne i energetyczne, itp.) Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 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 Inspektora nadzoru. 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. 
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1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dziennik Ustaw Nr 120 poz. 1126). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań  w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi. 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia m iejscowego 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do 
robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i ukopów  będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu 
po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym 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 nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. 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. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w dokumentacji projektowej, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej  i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
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4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
• projekt organizacji budowy, 
• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach 

lub masie). 
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.1.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.1.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.1.4. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. 
5.1.5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia 
jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru, 

• 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, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy 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 użytku 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 
i robót 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 
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usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 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 Inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z bada ń 

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. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 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 SST. 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 wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98),, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub 
4. 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. 
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z 

warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowy z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 
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[3] Dokumenty laboratoryjne 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 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 książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 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. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich kosztorysach w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie 
zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowym przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany 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, w 
całym okresie trwania robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 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 tego dokonuje Inspektor nadzoru. 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 z dokumentacją 
projektową  i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót 
określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 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 dokumentacją projektową. W 
toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 
że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z 
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uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
3. protokoły odbiorów częściowych, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z programem zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia 
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu 
przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej 
lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w kosztorysie. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
-robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
-wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
-wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
-koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zpóźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086). 

10.2. Rozporz ądzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych 
do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
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RROOBBOOTTYY  ZZIIEEMMNNEE  
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1. Przedmiot Specyfikacji ST-02.  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ są wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych (wykonania i 
odbioru robót) przewidzianych do wykonania zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Mochowo i Mochowo 
Parcele, gm. Mochowo". 

2. Zakres stosowania Specyfikacji.  

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych przy realizacji zadania pn."Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Mochowo i Mochowo Parcele, gm. Mochowo" i obejmują wykonanie wykopów w gruntach (II 
kategoria geotechniczna ) oraz zasypanie wykopów. 

3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą.  

Zakres robót obejmuje: 
-roboty ziemne, 
-wykopy szerokoprzestrzenne, liniowe i jamiste, 
-mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu 
-wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania robót (mechanicznie, w uzasadnionych 
przypadkach ręcznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego lub w ogródkach przydomowych roboty ziemne należy 
wykonywać sposobem ręcznym. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować 
wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zainwestowania terenu i obowiązujących warunków bhp. Nadmiar 
wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być rozplantowany lub wywieziony przez Wykonawcę na odkład 
z uwzględnieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ. Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, 
dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97- 1,0. Do zagęszczania obsypki zaleca się stosowanie lekkich wibratorów 
płaszczyznowych (o masie do 100kg). Używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne, wibrator używać można dopiero 
wtedy gdy nad rurą ułożono warstwę gruntu grubości co najmniej 30cm. Do wypełnienia pozostałej części wykopu należy użyć: 
-w drogach utwardzonych gruntu analogicznego jak dla obsypki czyli piasku. Zasypkę należy zagęszczać do wskaźnika minimum Is≥0,95 a 
ostatnią warstwę o grubości około 50cm do wskaźnika Is≥1,00. Do zagęszczania zasypki w drogach użyć można wibratorów o masie do 
200kg. 
-w drogach nieutwardzonych można użyć gruntu rodzimego. Zasypkę należy zagęszczać do wskaźnika minimum Is≥0,90 a ostatnią warstwę 
o grubości około 50cm do wskaźnika Is≥0,95. 
W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych 
robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte 
przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 
Wykonawca ma obowiązek określić kolejność wszystkich robót ziemnych w harmonogramie robót zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty 
zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.  

4. Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót budowlanych za ich zgodność z projektem budowlanym oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, 
mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, 
wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór. 
-Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, 
wodociągowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one 
wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną odległość Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z właściwą 
jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i 
ogrodzić. 
-Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwłocznie przerywa się pracę i ustala z 
właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną 
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne. 
-W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót 
ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinny odbywać się ręcznie. 
-W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 
ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz w 
odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Dodatkowo balustrady takie powinny być zaopatrzone w czerwone światło 
ostrzegawcze. 
-Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop należy szczelnie przykryć w sposób 
uniemożliwiający wpadnięcie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad 
z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. 
-Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach 
zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o 
głębokości większej niż 1 m, ale nie większej niż 2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 
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geologiczno-inżynierska. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie 
zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. 
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 
-tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów,  
-włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem, 
-przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej, 
-przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień, określony w jej dokumentacji techniczno-
ruchowej,  
-wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej niż określają to odrębne przepisy, 
-przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu 
nie została konstrukcyjnie wzmocniona. 
W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy: 
-w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki 
umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; 
-likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie 
skarpy; 
-sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 
W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub 
zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. Jeżeli wykop osiągnie głębokość 
większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość między zejściami (wejściami) do wykopu nie 
powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do 
wydobywania urobku jest zabronione. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją 
oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest zabronione nawet w czasie postoju. 
Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop musi zostać przykryty szczelnym i 
wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej krawędzi.  
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
-w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane 
w doborze obudowy; 
-w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo je usuwać, w miarę 
zasypywania wykopu. 
Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 

• w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0, 5 m; 
• w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga 
tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
Roboty ziemne, w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami: 

• mechaniczną, polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu, 
• ręczno-mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków wydobywczych następuje ręcznie, transport zaś na 

odkład lub środki transportowe mechaniczne, za pomocą transporterów taśmowych , wyciągów skipowych, lekkich żurawi itp. 
• ręczną w której wszystkie czynności są wykonane siłą mięśni ludzkich i za pomocą narzędzi, 
• w niektórych przypadkach również metodą hydromechaniczną, polegającą na odspajaniu, transporcie i osadzaniu gruntu w 

planowanym miejscu przy użyciu strumienia wody pod odpowiednim ciśnieniem. 
Dobór metody lub wykonanie robót jednocześnie kilkoma metodami zależy od ilości robót i warunków, w jakich mają być prowadzone. 
Przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, należy także przestrzegać następujących ogólnych 
zasad i warunków technicznych: 

• przy wykonywaniu wykopów sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymuje się kopanie na 
poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej; warstwę tę usuwa się ręcznie przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub 
montażowych, aby uchronić grunt w poziomie posadowienia przed wpływem warunków atmosferycznych oraz groźbą 
nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt maszyn budowlanych, 

• spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być zasypane gruzem, lecz powinny być 
wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to również wykopów do wszystkich rodzajów instalacji, 
które muszą zachować szczelność, 

• wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, aby uniknąć osuwania się skarp, 
• zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopuścić do naruszenia struktury gruntu pod 

fundamentami wskutek działania warunków atmosferycznych, 
• do zasypania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, odpowiednio je zagęszczając, chyba że projekt 

przewiduje zasypkę np. piaskiem, 
• przy zasypywaniu wykopów grunt trzeba zagęszczać warstwami grubości nie przekraczającej 20 cm- przy zagęszczeniu ręcznym i 

50 cm – przy zagęszczeniu mechanicznym, 
• nie wolno używać do zasypania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp., 
• nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy ukształtować zgodnie z danymi zamieszczonymi w tablicach w zależności od 

rodzaju gruntu, głębokości wykopu i obciążenia naziomu, 
• nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach: 

o h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i żwirach, 
o h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych, 
o h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i iłach, 

• przy powiększaniu skarp i nasypów trzeba pamiętać o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi roślinnej oraz wszystkich 
innych elementów gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu tych czynności można nasypywać świeży grunt, starannie 
go zagęszczając, 
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• należy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych ze względu na duży koszt tych prac. 
 

5.0. Zasypywanie wykopów. 

Wykopy powinno się zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać wykonanych konstrukcji lub instalacji na 
działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Wykopy należy zasypywać warstwami grubości 20 cm, 
starannie je zagęszczając. Przy pracach w okresie zimowym należy uważać, aby ilość zmarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15 % 
jej objętości. Do zasypywania wykopów nie wolno używać zmarzniętego gruntu.  Do zasypywania wykopów nie wolno używać gruntów 
zawierających zanieczyszczenia i składniki organiczne mogące spowodować procesy gnilne. 

5.1. Odkład gruntów. 

Jeżeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu pozwalają na magazynowanie mas ziemnych niezbędnych do dalszych 
etapów robót, tworzy się nasypy. 
Jeżeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odkładu mas ziemnych to, o ile jest to możliwe, powinno się je składować w zagłębieniach 
terenu, najlepiej jak najbliżej miejsca ich przyszłego wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamiętać, aby: 

odległość skarp odkładu od krawędzi wykopu była równa przynajmniej jego podwójnej głębokości, lecz nie mniejsza niż: 
3,0 m – przy gruntach przepuszczalnych, 
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych, 
20,0 m przy elementach robót zagrożonych nawianiem śniegu. 
odkłady były wykonywane w postaci nasypu wysokości 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5 
na zboczach o kącie nachylenia do 20 % odkłady wykonywać powyżej wykopu, a przy nachyleniach większych poniżej wykopu, 
odkłady ziemne lokalizować od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
5.2. Dokładno ść wykonania wykopów. 

Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny być określone w dokumentacji technicznej. Jeżeli projekt 
nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż: 

- 0,02% - przy spadkach terenu, 
- 0,05% - przy spadkach rowów odwadniających, 
- 4,0 cm – przy rzędnych w siatce kwadratów 40,0 x 40,0 m, 
- ± 5,0 cm – przy rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
- ± 15,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m, 
- ± 5,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna poniżej 1,5 m, 
- ± 10% - przy nachyleniu skarp. 

Minimalne odchylenia rzędnych dna wykopu w przypadku układania w wykopach rurociągów nie powinny być większe niż: 
- 3,0 cm – w gruntach spoistych, 
- 5,0 cm - w gruntach wymagających wzmocnienia. 

Szerokość wykopu, w którym jest przewidziana obudowa (rozparcie ścian wykopu), nie powinna różnić się od projektowanej więcej niż  ± 5,0 
cm, ze względu na konieczność wielokrotnego stosowania rozpór przy takich samych szerokościach wykopu i klinów grubości nie większej 
niż 5,0 cm. Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłębień, tak aby stalowe płyty, elementy 
ścianek szczelnych przylegały całą swoją powierzchnią. Minimalna odległość między równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami, 
którą należy liczyć od wewnętrznych ścian tych wykopów, przy zbliżonym  kierunku osi powinna wynosić: 

- 7,0 m – przy wykopie głębokości do 4,0 m, 
- 10,5 m - przy wykopie głębokości od 4,0 do 6,0 m. 

Przy większych głębokościach odległości te powinny być obliczone indywidualnie.   
5.3. Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowyc h. 

Ze względu na duży wzrost kosztów roboty ziemne w okresie zimowym należy prowadzić w przypadkach niezbędnych.  Podgrzewanie, 
rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, 
opracowaną przez wykonawcę. Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien być przez cały 
czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. W 
przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym należy: 

- zaniechać robót, jeżeli zamarznięciu uległo więcej niż 50 % przewidzianego do przemieszczenia urobku, 
- grunt przewozić na odległości możliwie najkrótsze ze względu na jego przymarzanie do środków transportowych, 
- organizować pracę na trzy zmiany, aby nie dopuścić do zamrożenia gruntu, 
- starać się odpowiednio zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem, 
- wstrzymać roboty w przypadku spadku temperatury poniżej – (minus) 100C. 
5.3.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarzni ęciem.  

W przypadku przewidywanego prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych można zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem 
następującymi sposobami: 
-pokryć teren przewidywanych robót środkami izolacyjnymi warstwami grubości: 

• liście i wióry – 25,0 cm, 
• trociny i rozdrobniony torf – 30,0 cm, 
• żużel i miał węglowy – 40,0 cm, 
• suchy popiół – 25,0 cm, 
• maty słomiane – jedna warstwa 

-spulchniać wierzchnią warstwę gruntu przez zaoranie go do głębokości około 35,0 cm, a następnie na głębokość 5 – 10 cm, 
-nasycić grunt środkami chemicznymi opóźniającymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu, wapnia i sodu oraz ług posulfitowy. Środki te 
należy stosować ściśle wg receptur. Zastosować osłony typu namiotowego z nadmuchem ciepłego powietrza. 

5.3.2. Rozmra żanie gruntu. 

Ze względu na zakres i użyte w związku z tym środki rozróżnia się rozmrażanie powierzchniowe oraz wgłębne. Rozmrażanie 
powierzchniowe polega na użyciu: 

- ognisk i koksowników, 
- elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejników elektrycznych w obudowie blaszanej, 
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- parowych ocieplaczy z rur pełnych w układzie zamkniętym lub perforowanych w układzie otwartym, 
- gorącej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego, 
- elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o średnicy 12 – 20 mm. 

Rozmrażanie wgłębne realizuje się za pomocą: 
- igieł parowych wykonanych ze stalowych, grubościennych  rur ciągnionych perforowanych o średnicy 12 – 20 mm i dług. około 2,0 

m wprowadzonych do wywierconych otworów i podłączonych do wytwornicy pary o ciśnieniu 0,2 – 0,3 MPa, 
- igieł wodnych o konstrukcji rurowej pracujących w zamkniętym układzie zasilania wodą o temperaturze 50 – 700C, 
- igieł elektrycznych odpowiedniej długości w zależności od grubości warstwy zamarzniętego gruntu. Sposób ten jest niedozwolony 

w pobliżu instalacji podziemnych ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem. 
 

6. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót zie mnych. 

Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad: 
-  prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją, 
-  przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a szczególnie elektrycznych i 

sanitarnych, 
-  roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod nadzorem Kierownika 

Budowy, 
-  w odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, 

narzędziami na drewnianych trzonkach, 
- teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze, 
- wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu. 
- w przypadku prowadzenie robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy zakryć szczelnie balami, 
- wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, 
- wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie ścian, 
- do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno klasy III lub IV, 
- deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać co najmniej 15 cm ponad krawędź wykopu w celu ochrony przed 

spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów, 
- deskowania rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki w miarę rozbierania ścian, 
- schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach i schodach, 
- jeśli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót w pobliżu istniejących budynków, 

przyjmuje się, że odległości bezpieczne przy wykonywaniu wykopów bez specjalnych zabezpieczeń wynoszą: 
3,0 m – jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejącego budynku, 

4,0 m – jeśli poziomy są jednakowe, 6,0 m – jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, lecz nie 
niżej niż 1,0 m, 

- przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia dostosowaną do rodzaju użytego sprzętu, 
- koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów, 
- nie dopuszczać, aby miedzy koparką a środowiskiem transportowym znajdowali się ludzie, 
- samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki,  
- wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego, 
- niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego, 
- w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn należy je bezwzględnie wyłączyć, 
- odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza niż: 

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych, 
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych 

- niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu odeskowanego, pod warunkiem, że 
obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu, 

- niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy wykopach nieumocnionych, 
- w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i ustalić 

przyczynę zjawiska. Do usunięcia osuwisk lub przebić wodnych nie należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu przyczyny i 
sposobu likwidacji. 

-  gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty 
należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję, 

- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne należy roboty przerwać, teren zabezpieczyć i 
powiadomić właściwy urząd konserwatorski, 

- w przypadku odkrycia pokładów z kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego użytku należy powiadomić Inwestora 
i uzyskać od niego informację dotyczącą dalszego postępowania. 

 

7. Materiały. 

Grunt pochodzący z wykopu, podsypka filtracyjna z żwirku filtracyjnego frakcji 4-32 mm. Podział gruntów na kategorie pod względem 
trudności ich odspajania określają przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po 
odspojeniu. Podsypka żwirowo-piaskowa, pospółka, żwirek filtracyjny, rura drenarska. 

 

8. Sprzęt. 

Koparka podsiębierna na podwoziu gąsienicowym 0.6-1.2 m3, ładowarka 1.2 m3, spycharka gąsienicowa 74 kW, samochód 
samowyładowczy 5-10 t, walec statyczny samojezdny do 10 t, walec wibracyjny samojezdny 7.5 t, równiarka samojezdna 74 kW, łopaty, 
kilofy, wiadra, taczki. 

 

9. Transport. 

Mechaniczny samochodem samowyładowczym, w uzasadnionych przypadkach ręczny. 
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10. Kontrola jako ści. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien wykonać terenowe badania gruntu, określenie ich rodzaju i grubości 
warstw zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania 
robót. Z przeprowadzonych na terenie budowy badań należy sporządzić protokół. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w 
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 
Na bieżąco należy kontrolować podsypkę pospółką według wytycznych projektowych.  

 

11. Jednostka obmiaru. 

- m3 – objętość wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypki piaskowej, 
- m - rury kanalizacyjnej 

 

12. Odbiór robót. 

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót. 
Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodności następujących wymagań: 

- punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem, 
- lokalizację budynków należy sprawdzać taśmą i pomiarem niwelacyjnym z dokładnością do 5 mm na każdym obiekcie oddzielnie, 
- wyznaczenie konturów wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 3 miejscach na 1km w przypadku 

wykonywania robót liniowych i co najmniej po brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu. 
Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej  i ich 
magazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych, 
zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczeń stateczności wykopów, rozparcia i podparcia ścian wykopów 
pod fundamenty budowli lub ułożenie albo wykonanie urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność 
wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie 
zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektów przed napływem wody, ze szczególnym zwróceniem uwagi na właściwe ujecie i 
odprowadzenie wód opadowych oraz występowanie ujecie i odprowadzenie wysięków wodnych. Z każdego sprawdzenia robót zanikających 
i robót możliwych do skontrolowania po ich zakończenie należy sporządzić protokół, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie 
odbioru robót wraz z ich oceną należy odnotować w dzienniku budowy. 
Dokumentacja odbioru końcowego powinna zawierać: 

- dziennik badań i pomiarów z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz z odnotowanymi wynikami badań wszystkich 
próbek oraz sprawdzeń kontrolnych, 

- powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie 
wynikami pomiarów liniowych, kątów nachylenia skarp i spadków, 

- protokoły sprawdzeń wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, 
- robocze orzeczenie jakościowe, 
- analizę wyników badań, 
- protokoły odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robót. 

Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony zaraz po zakończeniu robót ziemnych i potwierdzony protokołem zawierającym ocenę 
ostateczną robót i stwierdzeniem ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego robót ziemnych należy wpisać do dziennika budowy. 

 

13. Podstawa płatno ści. 

Według kontraktu. 
 

14. Przepisy zwi ązane. 

Polskie normy. 
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RROOBBOOTTYY  MM OONNTTAAŻŻOOWWEE  
KKAANNAALLIIZZAACCJJII     SSAANNIITTAARRNNEEJJ  

GGRRAAWWIITTAACCYYJJNNEEJJ    
((KKoodd  CCPPVV  4455223311330000--88))  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót technologicznych związanych z 
realizacją Projektu Budowlanego "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Mochowo i Mochowo Parcele, gm. 
Mochowo". 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy odczytywać  i rozumieć w odniesieniu do wykonania 
Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej  i 
obejmują: 

- roboty montażowe : rurociągi grawitacyjno-ciśnieniowe ścieków,  

- budowa przydomowych przepompowni ścieków, 
Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopów związane z wykonywaniem przydomowych przepompowni ścieków i sieci 
kanalizacyjnych ujęto w ST 02. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Umowy. 
 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
• rury kanalizacyjne stosowane na sieciach zewnętrznych, kielichowe typ ciężki o średnicy ∅zew 160x4,7 mm z rur PVC-U i ∅zew 

200x5,9 mm z rur PVC-U "WAVIN" klasy „S” (kanalizacja grawitacyjna). Łączenie kielichowe rur PVC za pomocą uszczelek 
gumowych. 

• studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych DN 1200mm, łączonych na uszczelkę, z pierścieniem odciążającym i z włazem 
typu ciężkiego ∅600mm.  

• studzienki z tworzywa sztucznego DN315 ze stożkiem odciążającym i włazem klasy D400.  
• przeciski w rurach ochronnych stalowych DN 273x7,1 (1szt) pod drogą gminną (o nawierzchni asfaltowej).  
 

2.1. Dokumentacja 

Rury winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą i atest higieniczny. Studzienki betonowe i 
żelbetowe powinny posiadać deklarację zgodności z normą  i certyfikat na znak bezpieczeństwa „B". Przydomowe przepompownie 
ścieków w technologii PRESKPOL powinny posiadać aprobatę techniczną i certyfikat na znak bezpieczeństwa „B". Włazy żeliwne, 
stopnie włazowe i cegła powinny posiadać deklarację zgodności z normą.  

2.2. Składowanie 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
• należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, zawiesi 

transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku, 
• rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej 

niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. l m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m 
dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

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

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

• szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki, wkładki itp.). 
• nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.) - w miarę 

możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 
• nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
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• niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
• zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na 

uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
• transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię 

ładunkową nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni 
ładunkowej. 

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

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

• długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
• nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru, sprzęt: 
 

• Zgrzewarki do kształtek elektrooporowych 
• Zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczołowo 
• żurawie budowlane samochodowe, 
• koparki o pojemności łyżki 0,25 - 1,20m3, 
• spycharki kołowe lub gąsienicowe 75 i 100 kM, 
• koparko – ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,25m3  
• równiarka samojezdna 100 kM, 
• ubijak spalinowy 200 kg, 
• pozostały sprzęt do zagęszczania gruntu, 
• wciągarki ręczne, 
• wciągarki mechaniczne, 
• samochody skrzyniowe, 
• samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t, 
• sprężarkę powietrza spalinową 4 – 5 m3/min., 
• beczkowozy, 
• pompy odwadniające, igłofiltry, szalunki, ścianki szczelne, 
• pozostały niezbędny sprzęt techniczny, w tym specjalistyczne urządzenia do wykonania przecisków (przewiertów). 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 

• Samochody samowyładowczy do 5 T 
• Samochody samowyładowczy 6-12 T 

4.1. Rury 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok 
siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż 
środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie 
rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz 
przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Betonowe 
elementy prefabrykowane winny być przewożone w pozycji poziomej i należy je zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w 
czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących  PN  i EN-PN, WTWOR i 
postanowieniami Umowy. 
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5.2. Zakres robót przygotowawczych   

Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych.       – ST-01 
Usunięcie warstwy humusu.          – ST-01 
Usunięcie elementów dróg, ogrodzeń.        – ST-01 
Lokalizacja istniejącego uzbrojenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. Przed 
przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których przewidziano podłączenie 
projektowanych kanałów. 

5.3. Roboty ziemne – wykopy  

Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie, poza miejscami kolizji z urządzeniami 
podziemnymi – mechanicznie, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Odwadnianie wykopów. Odwodnienie wykopów należy wykonać w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

5.4. Przygotowanie podło ża 

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju kategorii gruntu. Grubości warstwy podsypki 
dla rur powinna wynosić od 0,15 m do 0,20 m, zgodnie z dokumentacją projektową. Rury kanalizacyjne dla kanalizacji grawitacyjnej 
montować w wykopie na dokładnie zagęszczonym podłożu wykonanej na podsypce piaskowej o grubości 20 cm dla średnicy 200 mm  
uformowanej na kąt 90˚. Zasypkę kanałów wykonać warstwami o grub. 10 cm z podbiciem piasku pod boki rur i zagęszczeniem. Na całej 
długości kanalizacji grawitacyjnej z rur z PVC zasypkę piaskiem wykonać do wysokości 0,50 m ponad wierzch rury dla średnicy 200 mm  
dokładnie zagęszczając a dalej zasypkę gruntem rodzimym, zagęszczając mechanicznie warstwami co ok. 30 cm, natomiast rury kanalizacji 
ciśnieniowej układać na podłożu rodzimym oraz zasypać piaskiem do wysokości 0,10 m ponad wierzch rury.Wzmocnienie podłoża na 
odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża 
ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura 
spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego 
od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubości 
podłoża od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie powinno być większe niż 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od 
rzędnych przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie 1 cm. Badania podłoża 
naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. W przypadku, gdy dno kanału znajduje się poniżej 
zwierciadła wody gruntowej, wodę należy obniżyć w sposób określony  w sposób ustalony z Inspektorem nadzoru. Zagęszczenie 
podłoża powinno być zgodne z wymaganiami określonymi przez producentów rur. 

5.5. Roboty monta żowe 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych. W celu zachowania 
prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału grawitacyjnego od najniższego punktu kanału w 
kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym można 
przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża na odcinku między dwoma studzienkami rewizyjnymi (długość około 40 – 50 m). Przewody 
kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi 
oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej 
lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury pod budowę kanalizacji grawitacyjnej należy układać zawsze 
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do 
podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod 
rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich 
gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku 
długości rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego położenie do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy 
sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio 
umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 
20 mm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ± 1 cm. Najmniejsze spadki kanałów 
powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu. Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia 
maksymalnych prędkości przepływu. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się 
nad nimi grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym zalaniu. 
 
Kanały grawitacyjne.  Rury kanałowe należy układać i łączyć oraz uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy. Przed zakończeniem dnia 
roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Połączenia kanałów 
stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać 
się w granicach od 45 do 90°. 
Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0 0C do +30 0C. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio 
przygotowanym podłożem należy: 

 wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
 wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być uprzednio obsypana 

warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się 
znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury wykonując odpowiednio wszystkie 
czynności przygotowawcze takie jak: 

 przycinanie rur, 
 ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego 
skosu powinny być takie aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy 
przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do 
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wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury 
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm 
używać należy wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy 
wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą 
nasuwki z pierścieniem gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. 
Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa 
sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
Po ułożeniu kanałów należy je przepłukać i wykonać próbę szczelności przez napełnienie wodą i obejrzenie złączy, które winny być 
odkryte dla możliwości stwierdzenia ewentualnych przecieków.  
 
Rury ochronne (osłonowe) stalowe.  Rury ochronne należy zastosować w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. Rury 
ochronne z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelności według PN-79/H-74244. Łączenie rur przez spawanie 
elektryczne doczołowe. Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5 % 
grubości materiału i większych niż 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć i innych wad. Do spawania zaleca się 
stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno być zgodne z zaleceniem producentów. Spawacze wykonujący złącze spawane 
powinni mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robót udokumentowane wpisem do 
książeczki spawacza. Skrzyżowania z drogami powinny być wykonane w ochronnych rurach osłonowych. Należy wykonać próbę wodną 
szczelności. 
Ruroci ągi tłoczne  Rurociągi tłoczne należy wykonywać z rur PE 100 SDR 13,6 (17) PN10 (kanalizacja ciśnieniowa). Rury PE łączyć 
poprzez zgrzewanie czołowe a dla małych średnic za pomocą połączeń zaciskowych. Rurociąg należy poddać próbie szczelności na 
ciśnienie min. 1.0 MPa. Montaż przewodów z PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. Jednakże z uwagi na 
zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed 
zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przy opuszczaniu przewodu na 
dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego 
minimalnego promienia załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D - średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna 
wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury, jedna z firm podaje następujące wartości ugięć: 

• 20 x D (przy temp. + 20°C), 
• 35 x D (przy temp. + 10°C), 
• 50 x D (przy temp. 0°C). 

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. 
Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 
opadami atmosferycznymi. Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego 
sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Połączenie 
nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim 
przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność 
przewodu.  
Głęboko ść uło żenia, umieszczenie wzgl ędem uzbrojenia podziemnego 
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

• zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 
• uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
• niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających ustala ogólna norma. Wg tej 
normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzędnej terenu było większe 
niż umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartości przykrycia przewodu powinny być takie jak w tablicy 
poniżej. W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem 
ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może 
mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 
Wartości przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zależności od głębokości przemarzania gruntu. 

Głębokość przemarzania gruntu hz (m) Głębokość przemarzania  przewodu hu (m) 
0.8 1.0 
1.0 1.2 
1.2 1.3. 
1.4 1.5 

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Metody ł ączenia rur i kształtek PE 
Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują procedury podane przez ich producentów. 
Zgrzewanie czołowe 
Zgrzewanie czołowe należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych lub równych od 63 mm. Wszystkie parametry 
zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w instrukcji montażu. 
Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz przestrzegania ww. zasad zwrócić uwagę na: 

• prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 
• zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 
• dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem, 
• temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210 -220°C (PE), 
• bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, (niedopuszczalne jest np. dotknięcie palcem), 
• współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), utrzymanie w czystości płyty grzewczej, 

poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą drewnianego skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem, 
• czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze względu na dużą wrażliwość na utlenienie (PE), 

siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru, 
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• siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym poziomie, a w szczególności w 
temperaturze powyżej 100 °C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się 
w sposób naturalny bez przyśpieszania, 
Inne parametry zgrzewania takie jak: 

• siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 
• czas rozgrzewania, 
• czas dogrzewania, 
• czas zgrzewania i chłodzenia, 

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola 
polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny 
przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. 
Połączenia mechaniczne 
Stosowane są głównie przy połączeniach PE/żel, gdy łączy się armaturę żel. z PE. Należy stosować połączenia kołnierzowe 
samozaciskowe uszczelniając je płaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego.  

5.6. Studnie rewizyjne. 

Na końcówkach i połączeniach kanałów DN160 i DN200 zaprojektowano studzienki kanalizacyjne betonowe D1200mm z włazami 
żeliwnymi typu ciężkiego DN 600 i pierścieniami odciążającymi i studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego  D315 ze stożkiem 
odciążającym włazem kasy D400. Studzienki betonowe należy wykonać jako prefabrykowane. Przy różnicy pomiędzy rzędnymi dna 
kanałów bocznych i głównego więcej niż 100 cm w studzience przewidziano montaż kaskady zewnętrznej z kształtek PVC DN 160 i DN  
200mm. Studzienki winny być dostosowane do wysokiego poziomu wód gruntowych. Włazy żeliwne Dn = 60 cm wg PN-EN 124:2000 (dla studni 
betonowej DN1200). Wokół włazów studzienek zlokalizowanych w drogach, ulicach, placach, drogach nieutwardzonych i wjazdach 
ziemnych, dookoła włazu wykonać obrukowanie na zaprawie cementowej. W przypadku usytuowania studzienki w terenie zielonym, właz 
należy wynieść min. 10 cm ponad teren. Dla studni wykonywanych w terenie nawodnionym należy bezwzględnie utrzymywać obniżony 
poziom wód gruntowych do momentu pełnego obsypania studni gruntem wraz z odcinkami króćców przy studni. W przypadku 
pozostawienia otwartych wykopów bez obniżania zwierciadła. wód gruntowych rurociąg należy wypełnić wodą. Montaż studzienek należy 
przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych i PN-B-10729 

5.8. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 

a) pod drogami gminnymi 

Przejście poprzeczne siecią kanalizacyjną pod drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej należy wykonać metodą poziomego przecisku 
lub przewiertu, a pod drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej - rozkopem połową jezdni z zachowaniem ciągłości komunikacji. Rurociągi 
z PVC  pod drogami układać w stalowej rurze ochronnej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Wykonawca na prowadzenie robót 
w pasie drogowym oraz na umieszczenie przedmiotowego urządzenia  w pasie drogowym powinien uzyskać zezwolenie właściwego 
zarządu drogi to jest Urzędu Gminy w Mochowie. Średnice i długości rur stalowych osłonowych podano na projektach zagospodarowania 
terenu sieci kanalizacyjnej. Przy przejściu przeciskiem pod drogą asfaltową rury wiertnicze stalowe pozostają jako osłonowe. Rury 
kanalizacyjne wprowadzić do rury osłonowej na podpórkach lub płozach z tworzywa sztucznego. Końcówki rur osłonowych uszczelnić 
manszetami. W celu sygnalizacji awarii z przestrzeni międzyrurowej obustronnie uszczelnionej, należy z jednej strony rury ochronnej 
wyprowadzić rurkę sygnalizacyjną ∅ 25 mm (stalową, ocynkowaną, zabezpieczoną antykorozyjnie) pod powierzchnię terenu i przykryć 
skrzynką uliczną do zasuw opartą na fundamencie betonowym.  

b) pod drogami powiatowymi 

brak przej ścia pod drogami powiatowymi 

c) zabezpieczenie istniej ącej sieci telefonicznej. 
- w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z 
obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004 
- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej 
ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela 
OPL, zabezpieczyć sieć telefoniczną przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi, 
- w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o 
warunki techniczne do Orange Polska, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta, ul. 1-go Maja 7, 09-400 Płock, 
- przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na 
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.range.pl/wnioseknadzor 
- każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i 
zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. 
 
W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem 
istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca). 
 

d) zabezpieczenie urz ądzeń melioracyjnych 
Zgodnie z pismem nr WA.7.3.521.58.2018.BR z dnia 05.12.2018r. wydanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 
projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach, które figurują w ewidencji melioracji wodnych. Przedmiotowe działki znajdują 
się na terenie zmeliorowanym w ramach zadania inwestycyjnego „Mochowo” wykonanego w 1980 r. Urządzenia melioracyjne 
projektowane były celem poprawy stosunków powietrzno-wodnych i nie są przystosowane do funkcjonowania w terenie przeznaczonym 
pod zabudowę. Urządzenia nie posiadają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dlatego należy dokonać sprawdzenia w terenie 
usytuowania rurociągów drenarskich poprzez wykonanie odkrywek glebowych. Podczas wykonywania ewentualnych prac budowlanych 
należy zadbać o to by nie uszkodzić istniejących rurociągów drenarskich. W przypadku kolizji lub uszkodzenia sieci drenarskiej należy: 
- Na przebudowę / likwidację urządzeń melioracji wodnych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. 
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- Koszty przebudowy / likwidacji urządzeń melioracji wodnych a także odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe na skutek 
przerwania drenażu w stosunku do osób trzecich ponosi Inwestor. 
- Prace polegające na przebudowie / likwidacji urządzeń melioracji wodnych należy prowadzić pod nadzorem właściwej Spółki Wodnej. 
- Przedmiotowy obszar wyłączyć z ewidencji melioracji wodnych prowadzonej przez Wody Polskie. 
- Właściciel urządzenia melioracji wodnych zgłasza do Wód Polskich powstałą zmianę danych ewidencyjnych w terminie 30 dni od jej 
wystąpienia. 
- Ewentualne naprawy sieci należy wykonać stosując rury wodociągowe PVC o odpowiedniej wytrzymałości i średnicy dostosowanej do 
przekroju uszkodzonego drenażu, miejsca łączenia odpowiednio uszczelnić, grunt rodzimy i podsypkę zagęścić. 

e) zabezpieczenie istniej ącego gazoci ągu  
- w miejscu skrzyżowania z gazociągiem prace ziemne prowadzić ręcznie i przed zasypaniem zgłosić do odbioru do PSG – oddział Płock. 
Prace prowadzić pod nadzorem pracownika PSG oddział Płock. 
 

5.9. Naprawa istniej ących nawierzchni drogowych. CPV 45233142-6 

Po zasypaniu wykonanych kanałów i rurociągów, wykonawca robót jest zobowiązany do naprawy zniszczonych nawierzchni drogowych 
jezdni i chodników. Wszystkie rodzaje nawierzchni muszą zostać odbudowane zgodnie z technologią opisaną w uzgodnieniach i 
przedstawioną w przedmiarach. Po odtworzeniu nawierzchni chodnikowej, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
odtworzoną nawierzchnię i przystąpić do ubijania nawierzchni. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i 
zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji- może być zaraz oddany do użytkowania. 

5.10. Dodatkowe koszty zwi ązane z wykonaniem inwestycji 

Przyszły Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia kosztów zajęcia pasa drogowego. Ponadto w kosztach wykonania inwestycji 
należy uwzględnić możliwość wystąpienia kolizji z istniejącą, a nie zainwentaryzowaną i nie ujętą w projekcie, infrastrukturą podziemną, oraz 
wszelkie dodatkowe roboty związane z przyjętą przez wykonawcę technologią prowadzenia robót. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST „Wymagania 
ogólne" 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem 

budowy 
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 

posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2. Próby szczelno ści przewodu 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy 
wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę 
szczelności całego przewodu. Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną. Sposób przeprowadzania i pełny zakres 
wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować 
następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, 
• odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok.  200 m w przypadku wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 

300 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,  
• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami - 

wykonana dokładnie obsypka, 
• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
• profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego odcinka, 
• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 
• przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 
• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu ustabilizowania, 
• po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom, 
• w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem 

oględzin badanego odcinka między etapami, 
• po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla wyrównania temperatury powietrza 

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

• cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności 
poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków,  
Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 

• dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do l Mpa Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż l Mpa 
• dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad l Mpa PP = Pr + 0,5 Mpa 

 
Rurociągi kanalizacyjne grawitacyjne poddaje się próbie ciśnienia i szczelności. Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji 
grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka 
przewodu wodą do poziomu terenu. Po zakończeniu procesu napełniania rurociągów lub studni kanalizacyjnych i przeprowadzeniu 
operacji kontrolnych, wykonać ich sezonowanie. Zazwyczaj wystarczającym okresem sezonowania jest 1 godzina. Ciśnienie to nie może 
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być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są 
spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 
− 0,15 dm3/m2 dla przewodów, 

− 0,20 dm3/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 

− 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych 

 
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Po zakończeniu próby szczelności 
należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody w sposób bezpieczny dla 
środowiska. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru 
inwestycyjnego i użytkownika. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej 
oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN) 

 

7.1. Zasady szczegółowe 

7.1.1. Odbiory techniczne przewodu 

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory częściowe odnoszą się do 
poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających 
zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje: 

• sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materiałów, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, głębokości ułożenia 

przewodu, odeskowania, 
• sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku połączeń, zmian 

kierunku, 
• sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez przeszkody, 

wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie. 
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który polega na: 

• sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowień usunięcia usterek i 
innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób szczelności, 

• sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i 
użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły 
się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych 
materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  
Cena wykonania robót obejmuje: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze 
sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej) 

b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą 
c) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji 
d) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe) zgodnie z projektem organizacji ruchu, odtworzenia i 

opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
e) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
f) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych 
g) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych 
h) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 
i) wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót 
j) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; 
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 
l) uporządkowanie placu budowy po robotach 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie  wykonania i badania przy odbiorze. 
[4] BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
[5] PN-98/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
[6] PN-H-74051:1994  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania- 
[7] BN-83/8971-06.00  Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 
[8] PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
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[9] PN-72/H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę skrawania i odchyłki masy. 
[10] PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A. 
[11] PN-H-74051-2:1994  Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250. 
[12] PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[13] PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
[14] PN-87/B-010700  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
[15] PN-93/H-74124  Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych  

                                                      przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 
[16] PN-85/B-01700  Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i siec zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
[17] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
[18] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[19] BN-62/638-03  Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 
[20] BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. 
[21] BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
[22] PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
[23] PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
[24] PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
[25] PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
[26] PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
[27] PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
[28] PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
[29] PN-86/B-01802  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. 
[30] PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

                                                      Klasyfikacja i określenie środowiska. 
[31] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 
[32] BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
[33] PN-98/B-12040  Ceramiczne rurki drenarskie. 
[34] PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
[35] PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
[36] PN-98/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
[37] PN-98/B-12037  Cegła kanalizacyjna. 
[38] BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
[39] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
[40] KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe. 
[41] KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe. 
[42] KB4-4.12,1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe. 
[43] KB4-3.3.1.10(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg. 
[44] PN-S-02204 Odwodnienie dróg 
[45] PZPN-EN 124 (Grupa Katalogowa ICS 13 060 30) Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
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