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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00 “Wymagania 

Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i przejęcia 

wszystkich Robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia pn.: „Budowa 

kanalizacji sanitarnej we wsi Białołęka z przyłączeniem do istniejącego systemu 

kanalizacji wsi Pęcław” – ETAP I. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikację techniczną ST-00, jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

Wymagania Ogólne zawarte w ST-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi specyfikacjami  technicznymi: 

 

ST-00 Wymagania ogólne  

ST-01 Roboty ziemne i odwodnienie  

ST-02 Roboty betonowe i żelbetowe 

ST-03 Sieci i instalacje sanitarne 

ST-04 Przeciski 

ST-05 Roboty drogowe 

 

1.3 Zakres Robót objętych ST 

Zakres Robót obejmuje następujące roboty:  

 

 kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVCØ200, PVCØ160 

 kanalizacja sanitarna tłoczna PEØ63, PEØ90 

 główna przepompownia ścieków P2 

 sieciowa przepompownia ścieków P3 

 

Zamawiający wymaga, aby: 

 odejścia boczne kanałów do granic działek nieruchomości, były wykonywane w 

trakcie realizacji kanałów głównych 

 roboty w poszczególnych ulicach były wykonywane kompleksowo (tj. rozbiórka 

nawierzchni, wykop, ułożenie kanału, odtworzenie nawierzchni)  

Powyższe wymagania należy uwzględnić przy opracowaniu Programu Robót. 

 

Zakres Robót uwzględnia także wszystkie prace związane z wykonaniem robót 

zasadniczych - rozbiórki i odtworzenia nawierzchni, przekraczanie istniejących przeszkód 

terenowych (drogi, kolizje z istniejącym uzbrojeniem), odtworzenie terenu. 
 

 

1.3.1. Lokalizacja Robót i stan prawny Terenu Budowy 

1.3.1.1. Lokalizacja Robót 

Roboty zlokalizowane będą na działkach miejscowości Pęcław i Białołęka. Sieci 

prowadzone są w pasie drogi wojewódzkiej, powiatowej, działkach gminnych, terenach 
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Agencji Nieruchomości Rolnych, działkach właścicieli prywatnych. Działki, na których 

budowane są powyższe obiekty, są działkami zabudowy mieszkalnej, rolne oraz wiejskiej 

infrastruktury technicznej. 

 

1.3.1.2 Stan prawny Terenu Budowy 

Zamawiający posiada pozwolenia na budowę. 

Teren Robót jest prawnie dostępny.  

Prace prowadzone będą w obrębie działek o numerach ewidencyjnych określonych w 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

 

1.3.2. Opis stanu istniejącego 

Teren objęty inwestycją stanowi obszar mieszkalnictwa jedno- i wielorodzinnego. 

Występują również obiekty inżynierskie: drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. 

Na terenie inwestycji zlokalizowane jest następujące uzbrojenie podziemne: 

 sieć kanalizacji deszczowej 

 sieć wodociągowa 

 kable elektroenergetyczne 

 kable telekomunikacyjne 

 

1.3.3. Położenie geograficzne  

Miejscowość Pęcław położona jest w płd.-zach. części Polski, w północnej części 

województwa dolnośląskiego. 

 

1.4 Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 

1.4.1 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Umowy 

 

1.4.2 Laboratorium - laboratorium badawcze lub pomiarowe (drogowe lub inne), 

zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 

badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót 

 

1.4.3 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 

przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 

budowlanych 

 

1.4.4.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu 

Budowlanego, na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę 

 

1.4.5. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 

przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od 

spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób 
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budowlany jest stosowany (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 

kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. Poz.881).  

 

1.4.6. Europejska aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę 

techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania 

uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w 

których wyrób budowlany jest stosowany, wydaną zgodnie z wymaganiami Unii 

Europejskiej (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 

r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. Poz.881). 

 

1.4.7. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, ze wyrób jest 

zgodny z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawą o systemie oceny 

zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. Poz.1360). 

 

1.4.8. Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego 

upoważnionego przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, 

ze wyrób budowlany jest zgodny z Polska Normą wyrobu albo aprobatą techniczna 

(zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 

92 z 2004 r. Poz.881). 

 

1.4.9.  Certyfikat zgodności  – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z 

zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 

30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. Poz.1360). 

 

1.4.10. Oznakowanie CE – oznakowanie potwierdzające zgodność danego wyrobu lub 

procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawą o 

systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. 

Poz.1360). 

 

1.4.11. Znak budowlany – zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego 

stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą 

wyrobu albo aprobatą techniczną (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. Poz.881). 

 

1.4.12. PZJ – Program Zapewnienia Jakości 
 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych i poleceniami Inżyniera. 
 

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Załączniku do Oferty przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz projektu.  
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające oraz opiniujące. 
 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

a) Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r) stanowi Część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia  

 

b) Dokumentacja Projektowa (stanowiąca załącznik do pozwolenia na budowę) 

będąca w posiadaniu Zamawiającego: 

I. PROJEKT BUDOWALNY 

 projekt budowlany dla ETAP I i II pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi 

białołęka z przyłączeniem do istniejącego systemu kanalizacji wsi Pęcław”. 

II. PROJEKT WYKONAWCZY 

 projekt wykonawczy dla ETAP I i II pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi 

białołęka z przyłączeniem do istniejącego systemu kanalizacji wsi Pęcław”. 

 

c) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny 

przetargowej 

Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien opracować takie Dokumenty 

Wykonawcy, jakie są prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbędne do 

prawidłowej organizacji i realizacji robót budowlano-montażowych oraz przedłoży je 

Inżynierowi do zatwierdzenia. 

Przy obliczaniu kosztów Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca w szczególności 

powinien uwzględnić: 

- projekty oznakowania i organizacji ruchu w czasie wykonywania Robót w 

pasie drogowym 

- rysunki Robót tymczasowych (np. drogi tymczasowe, komory robocze dla 

przecisków) - w dostosowaniu do posiadanego sprzętu i stosowanej 

technologii wykonania robót i organizacji pracy; w ramach tego wymogu 

Wykonawca opracuje co najmniej projekty zabezpieczeń wykopów 

kanałów i studni kanalizacyjnych na odcinkach o głębokości powyżej 4 m 

oraz komór roboczych dla: przecisków,  

- rysunki montażowe, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

d)  Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien opracować dokumentację 

powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również: 

 dokumentację geodezyjną – w szczególności szkice z tyczenia i kontroli położenia 

poszczególnych elementów i obiektów, analizę geodezyjną powykonawczą i szkice 

polowe powykonawcze oraz inwentaryzację powykonawczą, 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do 

projektu wynikłe w trakcie realizacji Robót. 
 

 

1.5.3 Zgodność Robót ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową 

Specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa (w rozumieniu Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r) oraz inne dokumenty przekazane przez 

Inżyniera Wykonawcy stanowią część projektu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
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jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane 

Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST i dokumentacją projektową. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST lub dokumentacją 

projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

l.5.4 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót  

1.5.4.1.Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) w okresie równym Czasowi na 

Ukończenie, a w szczególności Wykonawca: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 

zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych (w 

tym dostarczy i zamontuje urządzenia zabezpieczające takie jak zapory, 

światła ostrzegawcze, znaki itp.).  
 

(b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, 

w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji Robót. Tablice tymczasowe po przejęciu Robót będą 

zdemontowane. Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na terenie 

budowy dłużej niż 6 miesięcy od momentu przejęcia Robót. Następnie 

tablice informacyjne będą zastąpione tablicą pamiątkową. 

Stała tablica pamiątkowa powinna być wykonana w uzgodnieniu z 

Zamawiającym i umieszczona w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 

1.5.4.2.Tablice informacyjne – wymagania i wzory 

Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjne. Powinny być 

to: 

- tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa 

Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie  

oraz 

- tablice informacyjne właściwe dla realizacji robót współfinansowanych przez Unię 

Europejską, 

- tabliczki znamionowe na urządzeniach 

 

Miejsce usytuowania tablic informacyjnych musi być uzgodnione z Zamawiającym i 

Inżynierem oraz prawnie usankcjonowane przez Wykonawcę (uzgodnione z właścicielem 

terenu). Materiały użyte do wykonania tablicy informacyjnej muszą być odporne na 

warunki atmosferyczne, na środki chemiczne, charakteryzować się łatwą zmywalnością. 

Wykonawca będzie utrzymywał tablice informacyjne, przez cały okres trwania robót 

budowlanych wynikających z umowy. 

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych zezwoleń ze strony 
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właścicieli gruntów (w tym ewentualnej dzierżawy gruntów) i decyzji administracyjnych 

na umieszczenie tablic informacyjnych, obejmujących cały okres realizacji Projektu, wraz 

z poniesieniem kosztów z tym związanych. 

Najpóźniej sześć miesięcy po zakończeniu robót , tablice informacyjne należy zastąpić 

tablicami pamiątkowymi. Tablice pamiątkowe wykonać z materiału szlachetnego , np. 

mosiądzu. 

 

Wykonawca jest zobowiązany przed wykonaniem tablic do sprawdzenia aktualnych 

wymagań i  po uzgodnieniu z Inżynierem, wykonania tablic zgodnie z aktualnymi na dzień 

wykonania wymogami.  

Wymagania i wzory dotyczącej tablicy informacyjnej i pamiątkowej uzgodnić z 

Inwestorem. 

 

1.5.4.3 .Zaplecze dla Inżyniera. 

Zaplecze dla Inżyniera nie jest wymagane. 

 

1.5.4.4. Inne obowiązki Wykonawcy po przejęciu Terenu  Budowy 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w 

punktach: 1.5.4.4.1, 1.5.4.4.2. nie podlegają odrębnej zapłacie (poza opłatą za zajęcie pasa 

drogowego) i są uwzględnione w cenie przetargowej.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wyznaczenia punktów pomiarowych oraz 

odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ukończenia Robót i 

wystawienia Świadectwa Przejęcia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca nie ponosi opłat za straty dla środowiska związane z wycinką drzew. 

 

1.5.4.4.1. Uzgodnienia i powiadomienia. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 

urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami 

dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie 

ukończenia Robót. 

Zamawiający wymaga, aby przekazanie oraz odbiór terenów oraz istniejącego uzbrojenia 

podziemnego przez ich właścicieli nastąpiło z protokolarnym potwierdzeniem.  

 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca umieści w prasie lokalnej oraz w lokalnej 

rozgłośni radiowej ogłoszenie o : 

- terminie rozpoczęcia Robót,  

- przewidywanym terminie ukończenia Robót  

- godzinach, w jakich będą prowadzone roboty. 

Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z 

właścicielami istniejącego uzbrojenia podziemnego (w tym płatne nadzory oraz odbiory 

techniczne) oraz opłaty za zajęcie Terenu Budowy. 

W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na 

swój koszt. 

W szczególności Wykonawca: 

- zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy 

geodezyjnej poziomej na czas trwania robót objętych umową. Zniszczenie, 
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uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 

17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, 

ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na 

własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego 

- powiadomi właścicieli dróg i uzgodni prowadzenie robót w pasie drogowym  

- uzgodni czas prowadzenia robót z właścicielami terenów prywatnych i załatwi 

związane z tym sprawy  

- na czas odwodnienia wykopów uzyska zgodę na wykonanie odwodnienia od 

użytkowników działek, które (nawet w części) znajdują się w zasięgu oddziaływania 

odwodnienia (leja depresji). 

- wniesie opłaty za korzystanie ze środowiska związane z odwodnieniem wykopów 

- wykona inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki oraz załatwi (w imieniu 

Zamawiającego) wszystkie formalności związane z uzyskaniem decyzji na wycinkę 

(o ile jest to wymagane)  

- przed rozpoczęciem robót wykona inwentaryzację stanu terenu a po zakończeniu 

robót Teren Budowy uporządkuje i przywróci do stanu pierwotnego 

 

1.5.4.4.2. Odszkodowania. 

Wszystkie sprawy związane z: 

- wejściem na tereny prywatne, 

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, itp., 

- odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót, 

- odszkodowaniami za uniemożliwienie dojazdów do posesji 

- konsekwencjami czasowego obniżenia poziomu wody gruntowej spowodowanej 

odwodnieniem wykopów 

załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkód). 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni termin wejścia z właścicielami (lub 

dzierżawcami) gruntów, a po zakończeniu Robót przywróci grunty do stanu pierwotnego. 

Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie protokół szkód 

wyceniony przez biegłego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje 

Wykonawca. 

 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót 

wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dziennik 

Ustaw z 2004 r. Nr 92 poz. 880); 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 

Dziennik Ustaw z 2008 Nr 25, poz. 150) z późniejszymi zmianami i aktami 

wykonawczymi; 

 stosować się do Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 

środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2007 r. nr 88 poz.587) 

 stosować się do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, 

poz. 628) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi ( zgodnie z którą 

Wykonawca, między innymi, ma obowiązek przedłożenia staroście informacji o 

wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa 

miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej ich powstawanie); 
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 stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 120, 

poz. 826); 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo 

ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik 

Ustaw Nr 100, poz. 1085); 

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137, 

poz. 984). 

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964) 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych; 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

iii) możliwością powstania pożaru. 

 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie 

powinien przekraczać: 

- w porze dziennej   = 55 dB(A), 

- w porze nocnej   = 45 dB(A), 

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godz. 6.00 – 

22.00.  

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić 

pod nadzorem Inżyniera. 

Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew należy wykonywać pod 

nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 

Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew należy zlecić 

specjalistycznej firmie. 

 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z  

 Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i Ustawą z dnia 27 

lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. 

U. 2006 nr 80 poz. 563/ 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej /Dz. U. 2003r. nr 121 poz. 1139/ 
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 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. 

U. 2003r. nr 121 poz. 1137/ 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe (ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 

listopada 2000 r. – Dziennik Ustaw Nr 100 poz. 1078, w sprawie określenia odpadów, 

które powinny być wykorzystywane w celach przemysłowych oraz warunków, jakie muszą 

być spełnione przy ich wykorzystaniu) użyte do Robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej. 

 

1.5.8 Ochrona własności  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 

odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w 

zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 

Inżyniera i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie, spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Numery ewidencyjne działek i wykaz właścicieli działek, na których przewidziano 

prowadzenie Robót, podane są w dokumentacji projektowej. 

 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

ST-00 Wymagania Ogólne 

„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Białołęka z przyłączeniem do istniejącego 

systemu kanalizacji wsi Pęcław” 

13 

1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inżynier. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca 

zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 

 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. 

Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i 

higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o 

zmianie niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 

poz. 1650) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przetargowej. 

 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty Przejęcia Robót.  

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do daty Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas do Przejęcia Robót. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 

 

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
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Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

W szczególności Wykonawca zastosuje się do: 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156 

poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

O terminie rozpoczęcia i ukończenia Robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, 

które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które, uzgadniając 

projekt, postawiły taki warunek. Wykonawca spełni również wszystkie wymogi instytucji 

uzgadniających wynikające z uzgodnień.  

 

1.5.13. Zajęcie dróg. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca, jeśli zachodzi taka potrzeba, uzyska decyzje 

zezwalające na wejście z Robotami w pas drogowy. 

Do wydania decyzji na wejście z robotami w pas drogowy należy opracować i dostarczyć 

materiały zgodnie z: 

- Przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115) 

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r w sprawie 

określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 

(Dz. U. Nr  140 z dnia 19.06.2004 r ), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, 

poz. 1729 ze zmianami)  
 

Należy dostarczyć również: 

- Wniosek (z jednomiesięcznym wyprzedzeniem) o wydanie 

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, w którym należy podać:  

 Nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego, 

 Cel zajęcia pasa drogowego, 

 Szczegółową lokalizację Robót (droga, ulica, miejscowość), 

 Planowany okres zajęcia pasa drogowego - ilość dni kalendarzowych  (od-do), 

 Plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego 

 Powierzchnię zajętego pasa drogowego w rozbiciu na jezdnię, chodnik i inne elementy 

pasa drogowego (powierzchnia przekopu + powierzchnia składowania ziemi, 

materiałów, itp.), 

 Zakres i opis robót (długość i średnice układanych urządzeń obcych oraz rur 

osłonowych, materiał, inne), 

 Dane personalne odpowiedzialnego kierownika Robót (imię, nazwisko, data i miejsce 

urodzenia, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego oraz przez kogo jest 

wydany), 

- Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z określeniem 

sposobu zabezpieczenia Robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, 
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- Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z 

zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni 

zajęcia pasa drogowego, 

- Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z 

zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego, 

- Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu 

umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub 

prowadzonych Robót właściwemu organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej, 

- Harmonogram Robót prowadzonych w pasie drogowym, 

- Opłaty skarbowe 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości 

korzystania z dróg w przypadku zajęcia ich części przy wykonywaniu Robót.  

W tym zakresie Wykonawca powinien się dostosować do przepisów Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach i wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg 

terminów i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień 

zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych 

użytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach.  

Wszystkie formalności związane z zajęciem dróg Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

własnym staraniem  

Wszystkie prace związane zajęciem dróg (z tymczasowym oznakowaniem i organizacją 

ruchu według zatwierdzonych projektów tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu i 

decyzji zezwalającej na wejście z Robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać własnym staraniem.  

 

1.5.14. Zapewnienie dojazdów do posesji. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do posesji. 

 

1.5.15. Nadzór autorski na Terenie Budowy. 

Pomiędzy Zamawiającym i Projektantami poszczególnych zadań zostaną zawarte umowy 

o pełnienie nadzoru autorskiego. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamawiający. 

 

1.5.16. Nadzór archeologiczny 

Jeśli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność sprawowania nadzoru 

archeologicznego lub wykonania prac związanych z odsłonięciem obiektów zabytkowych 

lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostaną wykonane i rozliczone jako dodatkowe. 

Jeśli niezbędnym okaże się opracowanie w związku z tym dokumentacji naukowej, to 

koszt opracowania tej dokumentacji nie będzie obciążał Wykonawcy robót  

Wykonawca Robót zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru 

archeologicznego i takiej organizacji Robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie 

wstrzymywały prac w rejonach, w których są możliwe do wykonania. 
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2. MATERIAŁY 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót muszą spełniać wymogi stawiane 

wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 

16 kwietnia 2004 r. 
 

2.1 Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu 

przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą 

wykorzystane do Robót  lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Inwestora lub 

wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
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W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

 Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji projektu. 

 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

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.  

 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań  prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT WYKONAWCY 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt Wykonawcy używany do 

Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w Programie Robot, zaakceptowanym 

przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu Wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera 

w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być  

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
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zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do 

Robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów oraz nie wpłynie na stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom zadania na polecenie Inżyniera będą 

usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a 

w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie 

prace z tym związane wykona na własny koszt. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez  Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w 

ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 

wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Ogólne warunki wykonania Robót określone są Specyfikacjach Technicznych 

branżowych. 
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5.2. Szczegółowe warunki wykonywania Robót 

Szczegółowe warunki wykonania Robót określone są Specyfikacjach Technicznych 

branżowych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.l Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inżyniera. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli 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, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inżynierowi; 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2 Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 

i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z  umową. Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inżynier 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, Inżynier natychmiast wstrzyma 

użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

6.4 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 albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą  przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z dokumentacją projektową 

i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7 Jakość materiałów i urządzeń 

Przed badaniem jakości Robót Inżynier dokona badania jakości materiałów i urządzeń. 

Inżynier może dopuścić do użycia wyłącznie materiały i urządzenia spełniające 

wymagania określone w Ustawie o wyrobach budowlanych i w pełni zgodne z warunkami 

podanymi w ST. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym w formie 

akceptacji wykazu materiałów i urządzeń pod kątem zgodności z parametrami 

techniczno-użytkowymi wynikającymi z projektu budowlanego, projektu 

wykonawczego i STWiOR 

 

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie Ustawy o wyrobach 

i na zasadach w tych przepisach określonych nadają się do stosowania w rozumieniu 

Ustawy o wyrobach budowlanych. 

Wyroby takie muszą posiadać jeden z trzech dokumentów: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa 

- certyfikat zgodności z Polską Normą bądź aprobatą techniczną (jeśli 

nie podlega obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa) 

- deklarację zgodności z Polską Normą bądź aprobatą techniczną (jeśli 

nie podlega obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa i nie 

musi uzyskać certyfikatu zgodności). Wystawiając deklaracje 

producent potwierdza przeprowadzenie procedur badawczych, 

zgodność towaru z dokumentem odniesienia i bierze za to 

odpowiedzialność. Deklaracja powinna być wydana dla każdej partii 

wyrobu określonej w programie badań. 

Obowiązkowi temu nie podlegają jedynie wyroby niemające istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie 

uznanymi zasadami sztuki budowlanej. 
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Każdy nowy wyrób budowlany dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie od dnia wejścia w życie Ustawy o wyrobach musi posiadać znak 

budowlany.  

Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobów: 

- oznakowanie CE 

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym 

- wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny 

wyrób budowlany 

- wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji 

technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 

uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie wskazujące, 

ze zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją 

oraz z innymi przepisami 

W przypadku materiałów, dla których są wymagane krajowe deklaracje zgodności, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać taką deklarację. 

Nieoznakowane mogą być wyłącznie wyroby wymienione w europejskim wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklarację zgodności, przeznaczone do jednostkowego stosowania. 

 

Materiały i urządzenia mogą być badane przez Inżyniera w dowolnym czasie.  

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów i/lub urządzeń z ST, to 

takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone (nawet jeśli posiadają certyfikat, 

deklaracją zgodności, aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, krajową 

deklarację zgodności, ważną legalizację lub są opatrzone znakiem budowlanym). 

 

6.8 Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 

Przejęcia Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego pozwoleń, oraz technicznych elementów 

umowy,  

 uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i Programu Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części  Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 
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 daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót i 

Przejęcia Robót,   

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej i ST, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robot, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów (dokumenty potwierdzające przydatność wyrobów 

budowlanych do zamierzonego zastosowania, krajowe deklaracje zgodności), 

pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera 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 w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki 

Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 

Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do Przejęcia Robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3), następujące 

dokumenty: 

 decyzja  zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły Przejęcia Robót, 

 protokoły z narad i ustaleń,  

 korespondencję na budowie. 

(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. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 

Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera 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 ilościach podanych w Przedmiarze 

Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez  Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania Robót. 

 

7.4 Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie 

zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 

Inżyniera. 
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7.5 Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed przejęciem części Robót lub Przejęciem Robót , a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 

Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Książce Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Wykonawca w ramach umowy przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru roboty 

i dokumentację odbiorową, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a)  odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)  Przejęcie części Robót, 

c)  Przejęcie Robót, 

d)  Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania. 

 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Przejęcie Robót  

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby 

Końcowe, Wykonawca zawiadamia o tym Inżyniera i zobowiązuje się zakończyć 

wszystkie roboty opóźnione z powodu Wykonawcy przed Przejęciem Robót.  
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8.4. Dokumenty do Przejęcia Robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia 

sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inżyniera. 

Do Wydania Świadectwa Przejęcia Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

dokumentację odbiorową, zgodnie z obowiązującym prawem oraz inne dokumenty 

wymagane przez Zmawiającego. Wszystkie wymagane dokumenty zestawione będą 

według wzoru sporządzonego przez Inżyniera Kontraktu.  

W przypadku gdy, według Komisji Odbiorowej, Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia Robót, Komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja 

Odbiorowa. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w dokumentacji 

projektowej. 

Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie 

itp.), budowa dróg dojazdowych, koszty dotyczące oznakowana Robót wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 

badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w Okresie Zgłaszania Wad, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 

9.2. Podstawa płatności za Dokumentację inżynierską. 

Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 c) (Dokumentacja 

projektowa wykonawcy) Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu. 

Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 d) (Dokumentacja 

powykonawcza inwestycji) Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu.  

Zapłata za dokumentację inżynierską opisaną w p.1.5.2. c), d) należna będzie po 

opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 
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9.3. Podstawa płatności za zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy 

Zapłata za zabezpieczenie Terenu Budowy należna będzie po dostawie i montażu urządzeń 

zabezpieczających (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.). 

Koszty związane ze spełnieniem wymagań obejmujących czynności opisane w p. 1.5.4.1a, 

Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu. 

Koszty związane ze spełnieniem wymagania obejmującego zakres robót zgodny z opisem 

zawartym w ST-00 p.1.5.4.1. b), Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu. 

 

9.4. Podstawa płatności za zawarcie ubezpieczeń, pozyskania Zabezpieczenia 

 Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne 

po przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres umowy w formie ryczałtu. 

Zapłata za zawarcie ubezpieczeń należna będzie po dokonaniu ubezpieczeń i 

przedstawieniu Zamawiającemu stosownych dokumentów. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 

ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu ważnej 

gwarancji wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.  

Zapłata za Zabezpieczenie Wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje należna będzie 

po dokonaniu Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji i 

przedstawieniu Zamawiającemu stosownych dokumentów. 

 

9.5. Podstawa płatności za zajęcie pasa drogowego. 

Koszty związane ze spełnieniem wymagań w zakresie: 

- opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z wszystkimi innymi opłatami 

administracyjnymi  

- opłat za zabezpieczenia i oznakowania pasa drogowego 

Zapłata za zajęcie pasa drogowego należna będzie: 

- za opłaty za zajęcie pasa drogowego - po wykonaniu Robót i 

przedstawieniu Zamawiającemu stosownych dokumentów 

świadczących o odtworzeniu terenu pasa drogowego 

- za opłaty za zabezpieczenia i oznakowania pasa drogowego - po 

wykonaniu prac, demontażu zabezpieczenia i oznakowania i 

przedstawieniu Zamawiającemu stosownych dokumentów 

świadczących o wykonaniu odtworzenia dróg i oznakowania dróg  

Wykonawca poda opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za zabezpieczenia i 

oznakowania pasa drogowego w rozbiciu na poszczególne etapy realizacji Robót. 

Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji 

projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

 

10.1. Elementy dokumentacji projektowej 

- Przedmiar Robót  

- Projekt Budowlany. 
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- Projekt Wykonawczy. 

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

10.2. Normy  

Roboty należy realizować z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy 

europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszących te normy. 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych 

państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy 

uwzględnia się w kolejności: 

- europejskie aprobaty techniczne 

- wspólne specyfikacje techniczne 

- normy międzynarodowe 

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie 

organy normalizacyjne 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych 

państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy 

oraz aprobat, specyfikacji, norm międzynarodowych i innych technicznych systemów 

odniesienia ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne uwzględnia się w 

kolejności: 

- Polskie Normy  

- polskie aprobaty techniczne 

- polskie specyfikacje techniczne 

 

Odnosząc się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.  

Jeżeli Wykonawca zastosuje rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 

to jest zobowiązany do wykazania, że oferowane przez niego dostawy, usługi i roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
 

Jeżeli Specyfikacje Techniczne powołują się na Polskie Normy, przepisy branżowe, 

instrukcje to należy je traktować jako integralną część i czytać łącznie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, jak 

gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 

zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 

przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy (datowane nie później niż 30 dni przed 

datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 

bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami normy europejskie lub norm 

innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te 

normy. 
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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) 

 

Grupa robót - 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę 

 

Klasa robót - 45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 

roboty ziemne 

 

Kategoria robót - 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne 

Kategoria robót - 45111240-2 – roboty w zakresie odwadniania gruntu  

Kategoria robót - 45111000-8 – roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zamówienia pn.: „Budowa 

kanalizacji sanitarnej we wsi Białołęka z przyłączeniem do istniejącego systemu 

kanalizacji wsi Pęcław” – ETAP I. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w 

punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych 

następujących obiektów: 

 

 kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVCØ200, PVCØ160 

 kanalizacja sanitarna tłoczna PEØ63, PEØ90 

 główna przepompownia ścieków P2 

 sieciowa przepompownia ścieków P3 

 

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Do wykonania robót ziemnych budowlanych podstawowych niezbędne są następujące 

roboty tymczasowe: 

. prace pomiarowe 

. wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi 

wykopów; 

. wykonanie niezbędnych zejść do wykopu; 

. wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu ; 

. pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę; 

. plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych spycharką w 

wykopie i na odkładzie; 

. ręczne wyrównanie skarp wykopu i ziemi zgromadzonej na odkładzie; 

. wyrównywanie zasypek, ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z 

wyrównaniem powierzchni terenu; 

. utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót 

. montaż, utrzymanie i demontaż kładek dla pieszych w miejscach istniejących 

ciągów pieszych 

. przy pracach wykonywanych w pasie drogowym ustawienie, utrzymanie i 

demontaż znaków ostrzegawczych oraz barierek z lampami pulsującymi. 
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oraz prace towarzyszące: 

. inwentaryzacja stanu powierzchni terenu przed rozpoczęciem robót (dokumentacja 

do celu przywracania terenu do stanu pierwotnego, zgodnie z p. 5.1.1.) 

. inwentaryzacja zieleni przeznaczonej do wycinki oraz załatwienie (w imieniu 

Zamawiającego) wszystkich formalności związanych z uzyskaniem decyzji na 

wycinkę (o ile jest to wymagane w warunkach szczegółowych). Wykonawca nie 

ponosi opłat za straty dla środowiska związane z wycinką drzew. 

. usunięcie zieleni, w tym: drzew, krzaków i podszycia 

. zdjęcie humusu, przemieszczenie go poza strefę robót i zhałdowanie; 

. przy wykonaniu zasypania rurociągu:  

 przy wykonaniu zasypki głównej rurociągów  

 przy wykonaniu nasypów  

wykonanie zagęszczenia gruntu;  

. przy wymianie gruntu – koszt przywozu i zakupu materiału zamiennego 

. przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych – załadunek gruntu, przewóz gruntu 

samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu składowania w 

odległości od terenu budowy wskaże Inwestor 

. umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki 

realizacji robót 

. odwodnienie wykopów (wszystkie prace związane z odwodnieniem wykopów 

wykonane zgodnie z zasadami określonymi w ST-01. W cenie robót ziemnych 

opisanych w niniejszej specyfikacji ST-01 Wykonawca uwzględni wszystkie 

koszty związane z odwodnieniem wykopów i spełnieniem wymogów określonych 

w ST-01. 

. wszystkie prace związane z zabezpieczeniem obiektów istniejących przed skutkami 

wykonania robót ziemnych i ich naprawą w przypadku powstania uszkodzeń 

. wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowań z 

sieciami wykonywanymi 

. wykonanie rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu w miejscach skrzyżowań z 

sieciami wykonywanymi  

. zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych i roztopowych i 

związane z tym utrzymanie wykopów w stanie suchym  

. oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu; 

. uporządkowanie miejsc prowadzonych robót 
 

 

Do wykonania robót budowlanych odwodnieniowych podstawowych niezbędne są 

następujące roboty tymczasowe: 

- roboty przygotowawcze, w tym znalezienie miejsca zrzutu wody z odwodnienia i 

uzyskanie zgody na zrzut wody z odwodnienia 

- wyznaczenie lokalizacji studni, kolektorów, zrzutu wody z odwodnienia itp; 

- montaż i demontaż sprzętu odwodnieniowego; 

 montaż i demontaż rurociągów tymczasowych, 

 montaż i demontaż pomp i agregatów odwodnieniowych 

 obsługę i dozór pomp agregatów, 

 konserwację pomp agregatów, 

 wykonanie niezbędnych prac remontowych, 

- oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu; 
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- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót 

oraz prace towarzyszące: 

- koszt zakupu i transportu mieszanki żwirowo-piaskowej i piasku, 

- wykonanie obsypek piaskowych lub żwirowo-piaskowych (o ile jest wymagane), 

- zapewnienie zasilania w energię elektryczną 

- zabezpieczenie przed awarią (dodatkowy agregat pompowy, dodatkowe źródło 

zasilania, stały nadzór) 

- kontrola jakości zrzucanej wody (o ile jest wymagana) 

- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wody z odwodnienia (o ile jest 

wymagane),  

- opłaty za korzystanie ze środowiska (o ile są wymagane) 

 

Uwaga! 

Wszystkie koszty związane z odwodnieniem wykopów Wykonawca uwzględni w cenie 

robót ziemnych opisanych w specyfikacji ST-01. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

ST-00 – Wymagania Ogólne. 

Kategorie gruntu należy rozumieć tak, jak to opisano w poniższej tabeli: 

 

K
at

eg
o
ri

a 

g
ru

n
tu

 

 

 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

 

Średnia 

gęstość w 

stanie 

naturalnym 

 

 

Przeciętne 

spulchnieni

e po 

odspojeniu 

w % od 

pierwotnej 

objętości 
kN/m

3
 t/m

3
 

     

I Piasek suchy bez spoiwa 

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 

Torf bez korzeni 

Popioły lotne nie zleżałe 

15,7 

11,8 

9,8 

11,8 

1,6 

1,2 

1,0 

1,2 

5-15 

5-15 

20-30 

15-25 

II Piasek wilgotny 

Piasek gliniasty, py ł i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 

plastyczne 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 

Torf z korzeniami grubości do 30 mm 

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 

odpadkami drewna 

Żwir bez spoiwa lub mało spoisty 

16,7 

17,7 

 

12,7 

 

10,8 

16,7 

 

16,7 

1,7 

1,8 

 

1,3 

 

1,1 

1,7 

 

1,7 

15-25 

15-25 

 

15-25 

 

20-30 

15-25 

 

15-25 

III Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 

Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 

tłuczniem lub odpadkami drewna 

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 

40 mm 

18,6 

13,7 

13,7 

18,6 

 

17,7 

 

1,9 

1,4 

1,4 

1,9 

 

1,8 

 

20-30 

20-30 

20-30 

20-30 

 

20-30 
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Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i 

plastyczne, bez głazów 

Mady i namuły gliniaste rzeczne 

Popioły lotne zleżałe 

19,6 

 

17,7 

19,6 

17,7 

19,6 

2,0 

 

1,8 

2,0 

1,8 

2,0 

20-30 

 

20-30 

20-30 

20-30 

20-30 

IV Less suchy zwarty 

Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami 

drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% 

objętości gruntu 

Glina, glina ciężka i iły mało wilgotne, półzwarte i zwarte 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10 % 

objętości gruntu 

Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 

Iłołupek miękki 

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z 

głazami o masie do 10 kg 

18,6 

19,6 

 

 

20,6 

20,6 

 

16,7 

19,6 

19,6 

1,9 

2,0 

 

 

2,1 

2,1 

 

1,7 

2,0 

2,0 

25-35 

25-35 

 

 

25-35 

25-35 

 

25-35 

25-35 

25-35 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

Żużel hutniczy niezwietrzały 

 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10-30% 

objętości gruntu 

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub 

w blokach ponad 50 kg 

Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 

 

Opoka kredowa miękka lub zbita 

Węgiel kamienny i brunatny 

 

Iły przewarstwione łupkiem 

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 

Zlepieńce słabo scementowane 

Gips 

Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 

19,6 

20,6 

 

17,7 

 

17,7 

 

16,7 

22,6 

16,7 

22,6 

41,8 

14,7 

19,6 

19,6 

20,6 

21,6 

15,7 

1,5 

2,0 

2,1 

 

1,8 

 

1,8 

 

1,6 

2,3 

1,6 

2,3 

4,2 

1,5 

2,0 

2,0 

2,1 

2,2 

1,6 

35-45 

35-45 

35-45 

 

35-45 

35-45 

35-45 

 

35-45 

35-45 

35-45 

35-45 

35-45 

35-45 

35-45 

35-45 

35-45 

35-45 

35-45 

VI Iłołupek twardy 

Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 

Margiel twardy 

Wapień marglisty 

Piaskowiec o spoiwie ilastym 

Zlepieńce otaczaków głównie skał osadowych 

Anhydryt 

Tuf wulkaniczny zbity 

20,5 

22,6 

23,5 

22,6 

21,6 

21,6 

24,5 

18,6 

2,1 

2,3 

2,3 

2,3 

2,2 

2,2 

2,5 

1,9 

30-45 

45-50 

30-45 

45-50 

30-50 

30-45 

45-50 

45-50 

VII Łupek piaszczysto-wapnisty  

Piaskowiec ilast-wapnisty twardy 

Zlepieńce z otaczaków głównie skał osadowych o spoiwie 

krzemionkowym 

Wapień niezwietrzały 

Magnezyt 

Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 

23,5 

23,5 

 

23,5 

28,4 

23,5 

2,4 

2,4 

2,4 

 

2,4 

2,9 

2,4 

45-50 

45-50 

45-50 

 

45-50 

45-50 

45-50 

VIII Łupek plastyczny niespękany 24,5 2,5 45-50 
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Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 

Wapień twardy niezwietrzały 

Marmur i wapień krystaliczny 

Dolomit niezbyt twardy 

24,5 

24,5 

24,5 

24,5 

2,5 

2,5 

2,6 

2,5 

45-50 

45-50 

45-50 

45-50 

IX Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 

Zlepieńce z otaczaków skał głównie krystalicznych o soiwie 

wapiennym lub krzemionkowym 

Dolomit bardzo twardy 

Granit gruboziarnisty niezwietrzały 

Sjenit gruboziarnisty 

Serpentyn 

Wapień bardzo twardy 

Gnejs 

25,5 

 

25,5 

 

25,5 

25,5 

25,5 

24,5 

24,5 

25,5 

2,6 

 

2,6 

 

2,6 

2,6 

2,6 

2,5 

2,5 

2,6 

45-50 

45-50 

45-50 

45-50 

45-50 

45-50 

45-50 

45-50 

45-50 

45-50 

X Granit średnio i drobnoziarnisty 

 

Sjenit średnioziarnisty 

Gnejs twardy 

Porfir 

Trachit, liparyt i skały pokruszone 

Granitognejs 

Wapień krzemienisty 

I rogowy bardzo twardy 

Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 

Gabro 

Gabrodiabaz i kwarcyt  

Bazalt 

25,5 

26,5 

25,5 

26,5 

24,5 

26,5 

25,5 

27,4 

 

26,5 

26,5 

27,4 

27,4 

2,6 

2,7 

2,6 

2,7 

2,5 

2,7 

2,6 

2,8 

 

2,7 

2,7 

2,8 

2,7 

45-50 

45-50 

45-50 

45-50 

45-50 

45-50 

45-50 

45-50 

 

45-50 

45-50 

45-50 

45-50 
 

 

1.4.1.  Szerokość wykopu. 

Szerokość wykopu oznacza szerokość wymaganą dla części roboczej wykopu po 

wykonaniu umocnienia (mierzoną w świetle wykopu między ściankami umocnienia od 

strony części roboczej wykopu). Oznacza to, że: zarówno przy ustalaniu przedmiaru robót, 

jaki i przy wyliczaniu obmiaru robót ziemnych (w celu wyliczenia należnej zapłaty dla 

Wykonawcy) w ilości robót ziemnych nie uwzględnia się poszerzenia wykopu 

koniecznego do montażu szalunków (grubości szalunków). Wykonawca, w dostosowaniu 

do systemu szalunków, jakimi dysponuje i jakimi będzie zabezpieczał wykopy, uwzględni 

w cenie wykonania 1 m3 robót ziemnych (wykopu, zasypki) wykonanie i zasypanie (z 

wszelkimi przemieszczeniami) poszerzenia wykopu niezbędnego w celu umieszczenia 

szalunków. 
 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z ST i 

poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania 

Ogólne. Wykonawca sam znajdzie miejsce wywozu nadmiaru gruntu z wykopów i 

poniesie koszty związane ze składowaniem. 

Przed wykonaniem odwodnienia, o ile na podstawie obliczeń wyniknie taka konieczność, 

Wykonawca opracuje operat wodnoprawny na odwodnienie wykopów budowlanych, 
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następnie uzyska pozwolenie wodnoprawne na zrzut wody z odwodnienia oraz uzyska 

zgodę na zrzut wody od właściciela rowu. 
 

 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 

są: 

 grunt wydobyty z wykopu i składowany na tymczasowym odkładzie na obsypanie 

fundamentów i rurociągów  

 pale szalunkowe (wypraski) 

 szalunki prefabrykowane 

 grodzice stalowe lub tworzywowe do wprowadzania w grunt metodą wciskania 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót odwodnieniowych wg zasad niniejszej 

ST są: 

 żwirek filtracyjny 

 piasek filtracyjny 

 igłofiltry 

 kolektory odprowadzające 

 studnie drenażowe 
 

3. SPRZĘT WYKONAWCY. 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie i przy 

użyciu sprzętu mechanicznego: 

 koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym. 

 spycharka  

 ładowarka  

 zagęszczarka wibracyjna krocząca  

 wibromłot 

Roboty związane z odwodnieniem wykopów, prowadzone będą przy użyciu następującego 

sprzętu mechanicznego: 

 pompy przeponowe 

 agregat pompowy do zestawu igłofiltrów 

 agregat prądotwórczy 

Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w Programie zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo należy 

wykorzystywać samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą 

być sprawne technicznie. 

Do transportu materiałów do wykonania odwodnienia należy użyć następujących środków 

transportu: 

 samochodu skrzyniowego  

 samochodu samowyładowczego  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.  

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 – „Geotechnika. 

Roboty ziemne. Wymagania” oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych”. 

Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po 

wyrażeniu zgody przez Inżyniera. 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

5.1.1. Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca, przy udziale Inżyniera, sporządzi 

dokumentację inwentaryzacyjną stanu powierzchni terenu i przekaże ją Inżynierowi. 

Dokumentacja inwentaryzacyjna powinna przedstawiać wszystkie te szczegóły stanu 

zagospodarowania terenu, które mogą wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego.  

Dokumentacja inwentaryzacyjna powinna przedstawiać w szczególności wyniki oględzin 

obiektów w rejonie, których planowane jest umocnienie wykopów przy pomocy ścianek 

szczelnych i powinna opisywać zauważone rysy i pęknięcia występujące w konstrukcji 

tych obiektów. 

Powinna ona zawierać także możliwie największą ilość informacji na temat systemu 

odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jeżeli okaże się to konieczne, Inżynier 

poleci wykonanie i załączenie do dokumentacji zdjęć lub nagrań wideo, przedstawiających 

istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania 

terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby Wykonawca poczyni pisemne 

porozumienia z właścicielami i użytkownikami terenu, a ich kopie dostarczy Inżynierowi. 

Dokumentację należy aktualizować w zakresie szczegółów dotyczących odwodnienia 

podziemnego lub innych charakterystycznych właściwości podziemnych, które zostaną 

odsłonięte w miarę postępu prac. 

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót ziemnych należy powiadomić 

poszczególnych użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia prac i 

potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony.  

 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy : 

 zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 

wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 

geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych wykopów  

 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 

położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 

poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, 

szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów 

ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych 

posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i 

prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 

 przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i 

krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, 

usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne 
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będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. W przypadku 

konieczności wykonania karczowania krzaków i podszycia, po zakończeniu prac należy 

wywieźć ścięte krzaki i poszycie z terenu prowadzonych Robót. Zapewnienie terenów 

na składowanie ściętych krzaków i poszycia oraz ich zagospodarowanie należy do 

obowiązków Wykonawcy, zarówno od strony organizacyjnej jak i poniesionych 

kosztów.  

 usunąć z pasa roboczego ziemię urodzajną i zmagazynować do czasu wykonywania 

robót odtworzeniowych. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia humusu 

należy zdjąć warstwę i pryzmować w pobliżu miejsca prowadzenia Robót ziemnych, a 

po zakończeniu Robót rozścielić w miejscu, z którego został zgarnięty lub w innym 

miejscu wskazanym przez Inwestora (jeśli nie jest przewidziane odtworzenie terenu). 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 

się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno przekraczać +/–5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) 

sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg 

przekazanego Wykonawcy projektu. 

Wykopy oznakować oraz zabezpieczyć i wykonać przejazdy i przejścia dla pieszych. 

 

5.1.2. Odspojenie i odkład urobku. 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem 

urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i 

wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 

najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

 

5.1.3. Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 

wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN–86/B–02480, dający się 

wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie 

wzdłuż długości na 
1
/4 obwodu). Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże 

przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy 

nie powinno przekraczać +/–3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane 

bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

 

5.1.4. Wykonanie robót ziemnych pod kable. 

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur 

zgodnie z normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna 

być taka, aby górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza 

niż 0,7m a w przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0m. 

Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych w 

danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). 

W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla pieszych. 
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5.1.5. Wykonanie robót ziemnych pod obiekty kubaturowe. 

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o 

niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im 

prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu 

wykopu jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a 

wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić.  

Wykopy fundamentowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m. mniejszej od 

projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed 

ułożeniem fundamentu. 

 

5.1.6. Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych, jeśli takie 

występują w dokumentacji projektowej, należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste 

oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione z poza 

strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, 

lessowych.  

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien mieć właściwości materiału na 

podsypkę. Powinien to być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno 

lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospółka o ziarnach nie 

większych niż 20mm). Materiał ten należy uzyskać poprzez przesianie gruntu 

przeznaczonego do zasypki lub poprzez wymianę tego gruntu na piasek. 

Zasypkę należy wykonać warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość 

usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i 

winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia 

gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym 

prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 

Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95 – 1,0. 

 

5.1.7. Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi. 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych . 

Warunki techniczne wykonania. 

Dopuszczalne głębokości wykopów, powyżej których należy dla wykopów o ścianach 

pionowych wykonywać umocnienie, są następujące: 

 w gruntach skalistych, litych – 4,0 m 

 w gruntach spoistych, bardzo zwartych – 2,0 m 

 w pozostałych gruntach – 1,0 m 

Wykopy należy oznakować oraz zabezpieczyć i wykonać przejazdy i przejścia dla 

pieszych. 

 

5.1.7.1. Wykopy 

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m. 

mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio 
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przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle 

obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu 

przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości 

wykopu nie może być zmniejszona. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 

się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno przekraczać +/–5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) 

sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg 

przekazanego Wykonawcy projektu. 

 

5.1.7.2. Zasypka i zagęszczanie. 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 

zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 

przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 

przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.  

Przestrzeń wykopu w strefie niebezpiecznej tzn. w obrębie obsypki przewodu rurowego 

(na wysokość zalecaną przez producenta rur, jednak nie mniej niż 30cm ponad sklepienie 

przewodu po zagęszczeniu) oraz co najmniej 0,5 m wokół ścian na całej wysokości 

studzienek, należy wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym kamieni 

zagęszczając go warstwami do Is≥0,95. Do wypełnienia przestrzeni nie może być 

stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarznięte. W takich 

przypadkach dokonać wymiany gruntu. 

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien mieć właściwości materiału na 

podsypkę. Powinien to być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno 

lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospółka o ziarnach nie 

większych niż 20mm). Materiał ten należy uzyskać poprzez przesianie gruntu 

przeznaczonego do zasypki lub poprzez wymianę tego gruntu na piasek. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po 

obu stronach przewodu (przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu zgodnie z PN-B-

06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne) lub hydraulicznie w 

przypadku zasypu materiałem sypkim, do wskaźnika zagęszczenia do Is≥0,95, ze 

szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym zagęszczając go do Is≥0,95 pod 

ulicami i do Is≥0,90 pod terenami zielonymi. W strefie obsypki grunt należy zagęszczać 

ręcznie względnie używać lekkich zagęszczarek wibracyjnych. Średnie lub ciężkie 

urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1 m. 

Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie 

powinna być większa niż 15 cm. 

Zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami przy zachowaniu optymalnej 

wilgotności gruntu. 

Należy zachować ostrożność przy zagęszczaniu pierwszej warstwy obsypki, aby uniknąć 

unoszenia się rurociągów sieci. Jest to szczególnie istotne w przypadku rurociągów sieci 

kanalizacyjnej systemu grawitacyjnego. Podczas wykonywania tych prac należy 

jednocześnie prowadzić roboty związane z usuwaniem zastosowanego ewentualnie 
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deskowania ścian wykopów. Wykop o deskowaniu poziomym należy rozdeskować w 

następujący sposób: 

. ułożyć pierwszą warstwę obsypki o wysokości j.w. i zagęścić 

. usunąć deskę 

. układać i zagęszczać następne warstwy obsypki na wysokości ok. 5-10cm od 

spodu następnej deski ze zwróceniem szczególnej uwagi na uzupełnienie i 

zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deskę. 

Takie cykle powtarzać aż do osiągnięcia poziomu 0,3 m ponad wierzch rur, czyli górnego 

poziomu niezbędnej obsypki.  

Umocnień wykopu, których zastosowanie było niezbędne z uwagi na warunki gruntowe i 

wysoki poziom wody nie należy usuwać. Pozostawienie ich poniżej poziomu wody 

gruntowej pozwala na utrzymanie odporności gruntu w strefie obsypki rur z tworzyw 

sztucznych. Przy układanie rurociągów sieci pod ciągami pieszo-jezdnymi stopień 

zagęszczenia obsypki powinien wynosić co najmniej 95% zmodyfikowanej wartości 

Proctora. Poza tymi terenami stopień zagęszczenia obsypki powinien osiągać wartość 85%.  

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami 

z jednoczesnym zagęszczeniem. 

Zasypanie pozostałej części wykopów wykonać za pomocą gruntu rodzimego, o ile 

maksymalna wielkość jego cząstek nie przekracza 30 mm.  

Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu, aby nie uszkodzić studzienek. 

Stopień zagęszczenia zasypki w przypadku rurociągów układanych pod ciągami pieszo-

jezdnymi tak jak w przypadku obsypki. Ostatnie warstwy zasypki o grubości ok.0,5m nad 

układanymi w ciągach ulic rurociągami zaleca się zagęścić do wskaźnika Is≥0,95. 

Zagęszczenie zasypki wykonać warstwami o grubości nie większej niż 20cm. Do 

zasypania nie używać dużych kamieni ani głazów narzutowych. Do wykonania górnej 

warstwy zasypki o grubości do 0,8m (głębokość strefy przemarzania) nad rurociągami 

układanymi pod ulicami nie wolno stosować gruntów wysadzinowych. W celu uzyskania 

właściwego stopnia zagęszczenia materiału obsypki i zasypki należy stosować metody 

podane w instrukcjach montażowych rurociągów z PCW i PE układanych w gruncie. 

 

5.1.8. Umocnienia wykopów. 

5.1.8.1. Umocnienia wykopu szalunkami(obudowa rozparta). 

Przy wykonywaniu wykopów obudowanych należy zachować następujące wymagania: 

 górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co 

najmniej 10cm w celu ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych 

przedmiotów i na wysokość 15cm ponad teren, w przypadku występowania 

dodatkowo możliwości zalania wykopu wodami opadowymi, 

 rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich 

spadnięcie, 

 w każdej fazie robót pracownicy powinni się znajdować w obudowanej części 

wykopu, 

 w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie 

zbudować pomosty. 
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5.1.8.2. Umocnienia wykopu ścianką szczelną (obudowa wbijana). 

Ściankę wykonać metodą wbijania grodzic stalowych metodą wibrowania urządzeniem 

nierezonansowym o wysokiej częstotliwości. 

Przy wbijaniu należy zwrócić uwagą na prawidłowe prowadzenie grodzic w zamkach.  

Do głębokości 4m należy wykonywać obudowę wbijaną jednokrotnie, rozpartą powyżej 

klucza układanego przewodu i zagłębioną poniżej dna wykopu na głębokość równą co 

najmniej 1,25m. 

Do głębokości 5m wykonywać obudowę wbijaną, wielokrotnie rozpartą i zagłębioną 

poniżej dna wykopu na głębokość min. 0,5m. 

Poniżej 5m do 9m należy wykonywać obudowę wbijaną , dwupoziomową, wielokrotnie 

rozpartą z wykopu wstępnego lub z dwóch poziomów. 

Przed zakończeniem wbijania grodzic nie wolno rozpocząć wykonywania wykopu.  

Demontaż ścianki rozpocząć można dopiero po zasypaniu i zagęszczeniu wykopu. 

Dopuszczalne jest stosowanie materiałów używanych. Przed zastosowaniem materiałów 

do wykonania ścianki należy uzyskać akceptację Inżyniera. 

W przypadku zastosowania innej niż opisana technologii wykonania ścianki szczelnej 

należy uzgodnić z Inżynierem zasady jej wykonywania. 

 

5.1.9. Rodzaje odwodnienia wykopu. 

Roboty montażowe projektowanych sieci kanalizacyjnych systemu grawitacyjnego jak i 

rurociągów tłocznych powinny być prowadzone w wykopach o wilgotności normalnej 

względnie w wykopach odwodnionych.  

W zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości obniżenia zwierciadła 

wody mogą być stosowane następujące metody odwodnienia: 

- metoda powierzchniowa - polega na odprowadzeniu wody w miarę pogłębiania 

wykopu. Do jej realizacji wykorzystuje się ustawione na powierzchni terenu 

ręczne lub spalinowe pompy membranowe.  

- studnie drenażowe – tymczasowe studnie zbiorcze na dnie wykopu, wykonane z 

rur betonowych o średnicy 600-800mm, z dnem wypełnionym żwirem, 

umożliwiające odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp montowanych 

w tych studniach. 

- igłofiltry - ma zastosowanie w przypadku dużego nawodnienia gruntu i polega 

na zastosowaniu igłofiltrów. 

 

5.1.10. Odwodnienie igłofiltrami. 

5.1.10.1. Montaż igłofiltrów  

Igłofiltry mogą być : 

 wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez wykonania obsypki 

 wpłukiwane w grunt bezpośrednio z wykonaniem obsypki 

 montowane w rurze obsadowej z obsypką 

Igłofiltry montowane w rurze obsadowej z obsypką instalować należy w gruncie metodą 

wpłukiwania za pomocą rur wpłukujących połączonych z pompą do wpłukiwania lub 

hydrantem. Najwygodniejszymi pompami do wpłukiwania są pompy zanurzeniowe. 
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Wpłukiwanie należy wykonywać rurą wpłukującą 133 mm, służącą do instalowania 

igłofiltrów z zastosowaniem obsypki filtracyjnej. Igłofiltry instaluje się w wyznaczonych 

odstępach w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby wszystkie filtry 

określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się na jednym 

poziomie. 

Przy instalowaniu igłofiltrów należy wykonać następujące czynności: 

- podłączyć rurę wpłukującą z pompą do wpłukiwania lub hydrantem  przy 

pomocy węża wpłukującego (uwaga! Na przedłużenie węży wpłukujących 

używać węży z PCW zbrojonego) 

- postawić pionowo rurę wpłukującą 15-20 cm nad miejscem posadowienia 

igłofiltru poprzez przytrzymanie jej na linie dźwigu 

- włączyć pompę do wpłukiwania lub odkręcić hydrant 

- w momencie wypływu wody z rury wpłukującej opuścić ją na grunt. 

Prawidłowy przebieg pogrążania rury wpłukującej w grunt charakteryzuje się 

równomiernym wypływem wody wokół rury (powstaniem źródliska). Przy 

zaniku źródliska rurę należy podnieść do poziomu, przy którym ustabilizuje się 

wypływ wody wokół rury i dopiero z tą chwilą kontynuować wpłukiwanie. 

- Po wpłukaniu rury wpłukującej na wymaganą głębokość należy przerwać 

dopływ wody i przez chwilę trzymać rurę w tym położeniu, nie dopuszczając 

do jej dalszego zagłębienia 

- Odłączyć wąż wpłukujący od rury wpłukującej (jeżeli z rury wpłukującej po 

odłączeniu węża wpłukującego wypływa woda, należy rurę unosić powoli do 

góry, aż do momentu zlikwidowania wypływu 

- Wsypać do rury około pół wiadra obsypki 

- Wprowadzić igłofiltr do rury na pełną głębokość, zwracając uwagę, aby nie 

uszkodzić siatki filtra 

- Wykonać dalszą obsypkę na zaprojektowaną wysokość 

- Przytrzymując (wciskając lekko w rurę) igłofiltr, wyciągnąć rurę wpłukującą z 

gruntu. Przytrzymanie rury wpłukującej przeprowadza się za pomocą dźwigu 

(lina zaczepiona o specjalny uchwyt na rurze) lub ręcznie przy pomocy pętli 

wykonanych z lin konopnych lub pasków klinowych. Przy wyciąganiu rury 

obsadowej należy zwrócić uwagę, aby nie wyciągnąć igłofiltru z obsypki. 

W przypadku wpłukiwania igłofiltrów w grunt bezpośrednio z wykonaniem obsypki 

zamiast wpłukania rury obsadowej i montowania w nich igłofiltrów wykonuje się 

wpłukiwanie igłofiltrów.  

W przypadku wpłukiwania igłofiltrów w grunt bezpośrednio bez wykonania obsypki 

zamiast wpłukania rury obsadowej i montowania w nich igłofiltrów wykonuje się 

wpłukiwanie igłofiltrów oraz nie wykonuje się obsypki (stosowane w gruntach o bardzo 

dobrej przepuszczalności).  

Nie należy posadawiać igłofiltrów pod przewodami energetycznymi. 

Należy sprawdzić szczelność i pewność połączeń oraz zlikwidować ewentualne załamania 

przewodów doprowadzających wodę do rury obsadowej. Podczas montażu należy 

zachować szczególną ostrożność przy manipulowaniu dźwignią zaciskową złączy. 
 

5.1.10.2.Układanie i montaż kolektora ssącego. 

Kolektor ssący instalacji igłofiltrowej należy układać z niewielkim wzniosem w kierunku 

pompy lub poziomo w odległości około 0,5 m od linii wpłukanych igłofiltrów, 
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bezpośrednio na wyrównanym gruncie (powierzchni terenu lub ławce wykopu) lub na 

podpórkach drewnianych podkładanych w okolicy złącz odcinków. Odcinki kolektora 

ssącego należy układać końcówkami z kształtką zewnętrzną w kierunku agregatu. 

Wszystkie króćce kolektora służące do połączenia z igłofiltrami muszą być skierowane do 

góry. 

Montaż kolektora ssącego dokonuje się przez zestawienie końcówek, założenie haków i 

zamknięcie dźwigni. Dowolną zmianę kierunku ułożenia kolektora uzyskuje się przez 

zastosowanie łącznika elastycznego. Przedłużenie kolektora w miejscach, w których 

igłofiltry nie są wymagane można wykonać stosując rury przelotowe. Koniec kolektora 

zamyka się zaślepką. 
 

5.1.10.3. Łączenie igłofiltrów z kolektorem 

Zainstalowane w gruncie igłofiltry należy połączyć z kolektorem ssącym za pomocą 

gumowych uszczelek. Uszczelki nałożyć na odległość 4-5 cm od końca igłofiltru, po czym 

wprowadzić igłofiltr z pierścieniem uszczelniającym do króćca kolektora tak, aby pierścień 

uszczelniający wtoczył się w króciec. Igłofiltry z kolektorem ssącym należy łączyć w ten 

sposób, aby wysokość wszystkich łuków igłofiltrów nad kolektorem była jak najmniejsza i 

jednakowa. W przypadku igłofiltrów posadowionych płytko można to osiągnąć poprzez 

przesunięcie kolektora w stosunku do wpłukanych igłofiltrów. Przy stosowaniu mniejszej 

ilości igłofiltrów niż ilość króćców na kolektorze wolne króćce należy zaślepić korkami 

gumowymi. 
 

5.1.10.4. Łączenie instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym 

Do połączenia zmontowanej instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym stosuje się 

łącznik elastyczny i króciec kołnierzowy. 
 

5.1.10.5 Eksploatacja instalacji 

Okres eksploatacji od momentu uruchomienia agregatu pompowego do czasu uzyskania 

założonej depresji powinien być prowadzony pod nadzorem specjalisty. W okresie tym 

sprawdza się głębokość posadowienia igłofiltrów, obsypkę, ilość igłofiltrów podłączonych 

do jednego agregatu i wprowadza ewentualne uzupełnienia lub zmiany. 

Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji igłofiltrowej może być prowadzona pod 

nadzorem przeszkolonych pracowników. Kontroli pracy instalacji należy dokonywać przy 

pomocy urządzeń kontrolno-pomiarowych takich jak: wakuometry, piezometry, 

wodomierze. Odwodnienie powinno być prowadzone bez przerw w pompowaniu wody. 

Wodę z wykopu należy odprowadzać na odległość większą od zasięgu leja depresji. 

Należy zabezpieczyć stateczność kolektora ssącego instalacji igłofiltrowej. 
 

5.1.10.6. Demontaż instalacji. 

Przy demontażu instalacji igłofiltrowej po zakończeniu odwodnienia i wyłączeniu agregatu 

należy: 

- Odłączyć łącznik elastyczny od agregatu 

- Odłączyć igłofiltry od kolektora przez ich wyciągnięcie z króćców 

- Zdjąć uszczelki gumowe z igłofiltrów, wyjąć korki króćców i zabezpieczyć 

- Zdemontować kolektor 
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- Wyciągnąć igłofiltry z gruntu 

- Zdemontować wszystkie uszczelki gumowe ze złącz  

Wszystkie elementy instalacji igłofiltrowej należy po demontażu obmyć wodą i oczyścić. 

Podczas demontażu należy zachować szczególną ostrożność przy manipulowaniu dźwignią 

zaciskową złączy. 

 

5.1.11. Odwodnienie powierzchniowe. 

Pompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu (odwadnianie powierzchniowe) polega na 

wybudowaniu systemu rowków odwadniających, którymi woda gruntowa z warstwy 

filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych 

w dnie wykopu,  skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót (np. do najbliższego rowu 

lub cieku). Odpompowanie wody ze studzienek zbiorczych odbywa się za pomocą 

instalacji, w której skład wchodzą następujące elementy: przewód tłoczny, pompa, 

przewód ssawny, kosz ssawny. Elementy odwodnienia należy układać tymczasowo na 

powierzchni terenu, przy czym nie mogą one utrudniać dotychczasowego sposobu 

użytkowania tego terenu. 

 

5.1.12. Ogrodzenie terenu 

5.1.12.1 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty 

tymczasowe: 

- roboty przygotowawcze i pomocnicze 

- montaż i demontaż szalunków (np. przy wykonaniu elementów betonowych) 

oraz prace towarzyszące: 

 wytyczenia geodezyjne, 

 wykonanie wykopów pod cokół, fundamenty słupków 

 zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów ogrodzenia 

 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 

5.1.12.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST - 00 “Wymagania ogólne”. 

 

5.1.12.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 

zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne”. 
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5.1.12.4 Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 beton zwykły klasy B15 , B20 

 panele systemowe z drutu ø2,5mm o oczkach 50x200 mm. Wysokośd paneli 

150 cm 

 słupki stalowe ocynkowane powlekane PCV - rury stalowe  60/3 mm, 

 furtka o wysokości 1,5m i szerokości 1,2m z profili stalowych zamkniętych 

ocynkowanych malowanych proszkowo z zamkiem hakowym z wkładką 

bębenkową oraz podchwytem 

 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 

wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 

do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

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. 
 

 

5.1.12.5 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania 
ogólne. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 

w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.  

Zgodnie z technologią założoną do wykonania zagospodarowania terenu 
proponuje się użyć następującego sprzętu: 

 ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania  

 żuraw samochodowy 
 

5.1.12.6 Transport 

Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego stosować następujące, sprawne 

technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

- samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷ 15 Mg, 

- samochód dostawczy 3 ÷ 5 Mg. 

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 Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 

rzeczowym. 
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5.1.13 WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.13.1 Wymagania ogólne i podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie 

robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm 

Technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz 

postanowień Kontraktu 

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 

przygotowawcze: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 

b) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia 

terenu,  

c) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

d) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych,  

e) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną,  

f) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego,  

 

5.1.13.2 Transport i składowanie wyrobów gotowych 

 

Elementy przed wysyłką z wytwórni powinny być protokolarnie odebrane przez 

zamawiającego w obecności wykonawcy montażu. Elementy powinny być wysyłane 

w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu i zabezpieczone na czas transportu i 

składowania.  

Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, 

podnośników i przyciągarek szczękowych, a do cięższych niż 1 Mg, dźwigów.  

Przeciąganie nie zabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest 

niedopuszczalne. 

Elementy ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze 

środka transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą 

zawiesia i usztywnić w celu ochrony przed odkształceniem. 

Elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę możności składane w 

sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie. 

 

5.1.13.3 Montaż elementów stalowych 

 

Fundamenty, śruby kotwiące i inne podpory konstrukcji powinny być przygotowane 

odpowiednio do połączenia z konstrukcją lub elementem przed rozpoczęciem 

montażu. 

Wymiary kielichów i gniazd do zamocowania elementów powinny umożliwiać 

regulację położenia tych elementów oraz ich zamocowanie montażowe i stałe.  

Montaż na kotwy wklejane:  

- elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu, 
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- po ustaleniu lokalizacji kotew wykonać metodą wiercenia gniazdo 

odpowiednie dla typu stosowanej kotwy, 

- po zagruntowaniu gniazd środkiem poprawiającym przyczepność osadzić 

kotwy na niekurczliwej płynnej zaprawie na bazie cementu o wysokich 

właściwościach mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy B55). 

Montaż na śruby fundamentowe:  

- elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w stopach 

fundamentowych, na śruby fundamentowe, 

- roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi WTWO dla konstrukcji 

stalowych wg PN-B-06200. 

Montaż metodą spawania:  

- roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi PN-B-06200:2002. 

Roboty antykorozyjne 

- powłoki malarskie wykonać farbami poliwinylowymi, 

- ocenę powierzchni wykonać zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996, 

- przygotowanie powierzchni wykonać zgodnie z PN-EN ISO 12944-2, PN-EN 

ISO 12944-4 

- powłoki malarskie wykonywać zgodnie z PN-EN ISO 12944-5, PN-EN ISO 

12944-7 oraz zaleceniami producenta farb. 

 

 

5.2. Warunki szczegółowe realizacji robót. 

5.2.1. Roboty ziemne dla kanałów sanitarnych grawitacyjnych 

Biorąc pod uwagę wyniki badań geotechnicznych, szacuje się, że możliwe będzie 

wykonanie 80% robót ziemnych sprzętem mechanicznym a 20% robót ziemnych należy 

wykonać ręcznie. 

Wykopy należy zabezpieczyć szalunkami stalowymi, które po wykonaniu montażu 

rurociągu, należy zdemontować. 

W miejscach wystąpienia kolizji rurociągów z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać 

montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, kabli energetycznych i 

telekomunikacyjnych. 

Prace ziemne w miejscach wszystkich skrzyżowań z innymi elementami istniejącej 

infrastruktury technicznej wykonać ręcznie i zgodnie z warunkami ich właścicieli. 

W przypadku kolizji kanalizacji sanitarnej z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi i 

energetycznymi kable zabezpieczyć rurami ochronnymi dzielonymi służącymi do ochrony 

istniejących kabli o długości jednostkowej L = 1,0 m. 
 

5.2.1.1. Wykopy wąskoprzestrzenne z umocnieniem ścian wykopu 

Wykopy dla kanałów sanitarnych należy wykonać z uwzględnieniem warunków i 

wymogów przedstawionych w p.5.2.1. 

Grunt z wykopów zagospodarować na miejscu. Wykonawca we własnym zakresie pozyska 

miejsca do wywozu gruntu. Utylizacja i wywóz gruzu budowlanego zostanie wykonany w 

ramach robót realizowanych przez Wykonawcę, a koszty utylizacji i wywozu gruntu 

Wykonawca ujmie w ofercie. 

Wykopy w wykonać jako wąskoprzestrzenne, umocnione, z wywozem urobku. 
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Wykopy pod rurociągi wykonać o szerokości 1,0 m i głębokości od 1,49 ÷ 4,76 m. 

Wykopy pod studzienki ф 1000, wykonać o szerokości 3,0 m, na długości 3,0 m o śr. 

głębokości 3,43 m. 

Ściany wykopów umocnić szalunkami stalowymi. Po wykonaniu montażu rurociągów i 

studzienek, szalunki zdemontować. W miejscu wystąpienia kolizji rurociągów z 

istniejącym uzbrojeniem należy wykonać montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i 

kanałów, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.  

Po zakończeniu robót, elementy zabezpieczeń należy zdemontować. 

 

5.2.1.2. Zasypanie wykopów gruntem  

Po wykonaniu robót montażowych i przeprowadzeniu wszystkich prób, wykopy opisane w 

p. 5.2.1.1 należy zasypać. 

Grunt do zasypania należy dowieźć z miejsca wskazanego przez Inwestora. 

Zasypkę zagęścić w stopniu, co najmniej równym zagęszczeniu zasypki właściwej 

wykopu. 

W trakcie zasypywania demontować konstrukcje podwieszeń istniejących rurociągów. 
 

5.2.2. Roboty ziemne dla odgałęzień bocznych kanałów. 

Biorąc pod uwagę wyniki badań geotechnicznych, szacuje się, że możliwe będzie 

wykonanie 80% robót ziemnych sprzętem mechanicznym a 20% robót ziemnych należy 

wykonać ręcznie. 

Wykopy należy zabezpieczyć szalunkami stalowymi, które po wykonaniu montażu 

rurociągu, należy zdemontować. 
 

 

5.2.2.1. Wykopy wąskoprzestrzenne z umocnieniem ścian wykopu 

Wykopy dla odgałęzień kanałów sanitarnych należy wykonać z uwzględnieniem 

warunków i wymogów przedstawionych w p.5.2.2. 

Grunt z wykopów zagospodarować na miejscu. Wykonawca we własnym zakresie pozyska 

miejsca do wywozu gruntu. Utylizacja i wywóz gruntu budowlanego zostanie wykonany w 

ramach robót realizowanych przez Wykonawcę, a koszty utylizacji i wywozu gruntu 

Wykonawca ujmie w ofercie. 

Wykopy  pod rurociągi o średnicy Ø 160, Ø 200 wykonać o szerokości 1,0 m. Ściany 

wykopów umocnić ażurowo szalunkami stalowymi. Po wykonaniu montażu rurociągów 

szalunki zdemontować. 

W miejscu wystąpienia kolizji rurociągów z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać 

montaż konstrukcji podwieszeń tego uzbrojenia, 

 

5.2.2.2. Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem. 

Po wykonaniu robót montażowych i przeprowadzeniu wszystkich prób, wykopy opisane w 

p. 5.2.2.1 należy zasypać. 

Grunt do zasypania należy dowieźć z miejsca wskazanego przez Inwestora. 

Zasypkę zagęścić w stopniu co najmniej równym zagęszczeniu zasypki właściwej wykopu. 

W trakcie zasypywania demontować konstrukcje podwieszeń istniejących rurociągów. 
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5.2.3. Przepompownie ścieków sanitarnych P2 i P3 

5.2.3.1. Wykop pod zbiornik przepompowni  

Wykonać wykop mechaniczny pod zbiornik przepompowni, umocniony grodzicami 

wbijanymi GZ-62. Ziemię z wykopu składować na odkładzie, a nadmiar ziemi wywieźć. 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska miejsca do wywozu ziemi. Utylizacja i wywóz 

ziemi zostanie wykonany w ramach robót realizowanych przez Wykonawcę, a koszty 

utylizacji i wywozu ziemi Wykonawca ujmie w ofercie. 

 

5.2.3.2. Zasypanie wykopu pod zbiornik przepompowni  

Po wykonaniu przepompowni, zbiorniki przepompowni należy obsypać warstwami piasku 

zmieszanego z cementem do poziomu zwierciadła wody gruntowej. Grunt zagęszczać 

warstwami do ID>0,7. Powyżej wykop zasypywać gruntem z miejsca wskazanego przez 

Inwestora. 

 

5.2.3.3. Zagospodarowanie terenu przepompowni 

Teren przepompowni ścieków należy ogrodzić w sposób trwały przy pomocy siatki stalowej 

mocowanej na słupkach metalowych osadzonych gruncie. W ogrodzeniu wykonać furtkę 

wejściową. 

Budowa utwardzenia terenu przepompowni 

 Kostka betonowa gr.8cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm 

 Piasek średnioziarnisty gr.10cm 

 Obrzeże 8x30cm 
 

5.2.3.4. Ogrodzenie przepompowni 

Wykopy pod ogrodzenie wykonać zgodnie z wymogami ST-01. 

Pompownię należy ogrodzić panelami systemowymi z drutu Ø2,5mm o oczkach 

50x200mm. Wysokość paneli 150cm. Słupki wykonać z rury stalowej ocynkowanej 

powlekanej PCV, wyciągnięte 10 cm ponad siatkę zakończone zaślepką z PCV. Słupki 

osadzić należy w betonowej stopie fundamentowej.  
 

5.2.3.4. Furtka 

Pompownia będzie wyposażona w furtkę o wysokości 1,5m i szerokości 1,2m. Furtkę 

należy wykonać z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych malowanych proszkowo. 

Furtka ręcznie otwierana wyposażona w zamek hakowy z wkładką bębenkową oraz 

podchwyt. 

 

5.2.4. Rurociąg tłoczny. 
 

Szacuje się, że roboty będą wykonanych w gruncie kat. I. Szacuje się, że możliwe będzie 

wykonanie 90% robót ziemnych sprzętem mechanicznym a 10% robót ziemnych należy 

wykonać ręcznie. 

 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

ST-01 Roboty ziemne i odwodnienie  

„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Białołęka z przyłączeniem do istniejącego 

systemu kanalizacji wsi Pęcław” 

24 

5.2.4.1. Wykop wąskoprzestrzenny z umocnieniem ścian wykopu 

Wykopy pod rurociąg wykonać jako wąskoprzestrzenne, umocnione, na odkład w miejsce 

które pozyska we własnym zakresie Wykonawca. Wykopy pod rurociąg wykonać o 

szerokości 0,9 m i o głębokości od 0,90 m do 2,15 m. Grunt z wykopów zagospodarować 

na miejscu. Wykonawca we własnym zakresie pozyska miejsca do wywozu gruntu. 

Utylizacja i wywóz gruntu budowlanego zostanie wykonany w ramach robót 

realizowanych przez Wykonawcę, a koszty utylizacji i wywozu gruntu Wykonawca ujmie 

w ofercie. 

Ściany wykopów zabezpieczyć palami szalunkowymi (wypraskami), które po wykonaniu 

montażu rurociągu należy zdemontować.  

 

5.2.4.2. Zasypanie wykopu  

Po wykonaniu robót montażowych i przeprowadzeniu wszystkich prób, wykopy opisane w 

p. 5.2.4.1 należy zasypać gruntem dowiezionym z miejsca wskazanego przez Inwestora. 

Zasypkę zagęścić w stopniu, co najmniej równym zagęszczeniu zasypki właściwej 

wykopu. 

W trakcie zasypywania demontować konstrukcje podwieszeń istniejących rurociągów. 

 

5.2.5. Warunki hydrogeologiczne w rejonie robót 

Na podstawie badań hydrogeologicznych stwierdzono występowanie wody podziemnej. 

Woda podziemna na badanym terenie ma charakter swobodnego zwierciadła i występuje 

na głębokości ok. 1,5 – 2,5 m p.p.t. w obrębie piasków, a miejscami także o napiętym 

zwierciadle wody, które stabilizuje się  na głębokości ok. 1,8m p.p.t.. 

 

5.2.6. Odwodnienie wykopów 

Podczas prowadzenia wykopów na trasie kanałów sanitarnych występuje konieczność 

wykonania odwodnienia. Tam, gdzie odwodnienie wykopów będzie niezbędne, należy je 

odwodnić i utrzymywać odwodnienie przez czas montażu, aż do zakończenia wszystkich 

prób i zasypania wykopów. 

Odcinki sieci przebiegające w wodzie gruntowej o głębokości większej niż 0,3m nad 

projektowaną rzędną dna wykopu należy odwodnić igłofiltrami o rozstawie 0,4m – 

odwodnienie typ 1. W miejscach, gdzie może wystąpić woda gruntowa o miąższości do 

0,3m ponad rzędna projektowanego wykopu odwodnić poprzez ułożenie drenażu 

korytkowego w dnie wykopu wprowadzony do studzienek odwadniających. Pompowanie 

wody ze studzienek w dnie wykopu – odwodnienie typ 2. 

Wód pochodzących z odwodnienia nie wolno odprowadzać do już wykonanego kanału 

sanitarnego. Wodę odpompować zestawem pompowym i odprowadzić tymczasowymi 

rurociągami układanymi na powierzchni terenu do istniejących rowów. Miejsce zrzutu 

musi być tak usytuowane, aby wpadająca woda na uszkadzała brzegów i dna, względnie 

należy wykonać odpowiednie ich umocnienie. Odprowadzenie wód do istniejących cieków 

naturalnych, rowów lub urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 

odpowiednimi instytucjami, co leży po stronie Wykonawcy. Rurociągi kanalizacji 

sanitarnej należy bezwzględnie układać w wykopach odwodnionych. 
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Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-

wodnych w trakcie wykonywania robót. 

Wykonawca we własnym zakresie przed przystąpieniem do robót budowlanych w 

miejscach występowania wód gruntowych wykona na własny koszt wykopy próbne i sam 

dobierze sposób odwadniania do aktualnie panujących warunków gruntowo-wodnych i 

uzgodni go z Inżynierem. 

Wszystkie koszty związane z odwodnieniem wykopów i spełnieniem wymogów 

określonych w niniejszej ST, Wykonawca uwzględni w cenie robót ziemnych opisanych w 

niniejszej specyfikacji. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 – Wymagania Ogólne. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 

odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność 

wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach. 

 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości 

producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Sprawdzeniu 

podlega: 

a)  zgodność z Dokumentacją Projektową, 

b)  badanie stopnia zagęszczenia,  

i dodatkowo 

c)  przy wykonaniu robót ziemnych dla sieci sanitarnych: 

 wykonanie wykopu i podłoża 

 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

 stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem 

bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 

20m, 

 zasypanie wykopu. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

Jednostkami obmiaru robót ziemnych są: 

 m
3
 wykopu na odkład, wykopu z wywozem urobku na podstawie rysunków i obmiaru 

w terenie 

 m
3
 zasypania wykopu ziemią z odkładu, zasypania wykopu ziemią dowiezioną na 

podstawie rysunków i obmiaru w terenie 
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 m
2
 usunięcia i rozścielenia ziemi urodzajnej na podstawie rysunków i obmiaru w 

terenie 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999. 

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, zasypu, nasypu.  

Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on 

będzie całego obiektu kubaturowego lub liniowego między miejscami przewidzianymi na 

posadowienie studzienek kanalizacyjnych. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00-Wymagania ogólne. 

 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej 

ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 

wyniki pomiarów. 
 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 1.3.2. 

będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót budowlanych 

podstawowych. 
 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji 

projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

 

10.1. Elementy dokumentacji projektowej 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

- Przedmiar Robót  

- Projekt Budowlany  

- Projekt Wykonawczy 

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

10.2. Normy  

Numer normy polskiej i 

odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

 

Tytuł normy 

PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-86/B-02480 

Zastąpiona częściowo przez PN-B-

02481:1998 w zakresie zał. 1. 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i 

opis gruntów 

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole 

literowe i jednostki miar. 

PN-74/B-04452 

Zastąpiona częściowo przez PN-

88/B-04481w zakresie p.6.1, 6.2, 

6.3. 

Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-81/B-03020 

Zmiany  1  BI 2/88  poz. 14 

Grunty budowlane. Posadowienie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych . Warunki 

techniczne wykonania. 

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. 

Ścianki szczelne. 
 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU  

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST-02 

 

ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
 

 

 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV) 

 

Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej 

 

Klasa robót – 45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane 

 

Kategoria robót – 45223000-6 – Konstrukcje 

 

w tym: 

 

45223500-1 – Konstrukcje z betonu zbrojonego 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

betonowych i żelbetowych, które zostaną wykonane w ramach zamówienia pn.: „Budowa 

kanalizacji sanitarnej we wsi Białołęka z przyłączeniem do istniejącego systemu 

kanalizacji wsi Pęcław” – ETAP I. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót betonowych obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukcji betonowych 

i żelbetowych na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST-00-Wymagania ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót 

z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 

zgodnie z poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. 

 

2. MATERIAŁY 

Stosowany beton musi odpowiadać normie PN-88/B-06250 (Beton zwykły). 

Wszystkie materiały użyte do wykonania fundamentów muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie 

oznakowane. 

 

- Beton konstrukcyjny, materiał konstrukcyjny na ławy fundamentowe, przygotowanie mieszanki 

betonowej powinno być dokonane ze składników odpowiadających polskim Normom, mieszanka 

powinna być dostarczona na budowę z wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i jakość zgodna 

z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe mieszanki i zbrojenia 

konstrukcji zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

tom. I, część1, wykonać z nw. materiałów: 

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być chroniony 

przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek 

i rodzajów, 

- kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych 

i jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana projektem, 

- woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350 
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- Beton na warstwę betonu podkładowego pod ławy fundamentowe-beton C8/10 

 

- Stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06) stal zbrojeniowa 

klasa, gatunek i średnice zgodne z projektem budowlanym. Wymagania  jakościowe: powierzchnie 

prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów 

niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, 

pręty powinny być proste. Dopuszczalne wady określa norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa 

powinna być magazynowana pod zadaszeniem. 

 

2.1. Wymagania odnośnie betonu C16/20 (B20) 

Beton konstrukcyjny klasy C16/20 (B20) o wodoszczelności W6 powinien odpowiadać wymogom 

normy PN-88/B-06250. 

Stosowanie dodatków chemicznych do betonu.  

Zaleca się stosować: 

prawidłowe wykonanie mieszanki betonowej. Dozowanie składników wyłącznie wagowe. 

Konsystencja gęstoplastyczna. 

 

Zagęszczanie mieszanki betonowej wibratorami o częstotliwości.6000 - 9000 drgań / min, 

właściwa pielęgnacja betonu. Ochrona przed silnym nasłonecznieniem, polewanie powierzchni wodą 

o temperaturze pielęgnowanego betonu, 

Zagęszczanie mieszanki betonowej wibratorami o częstotliwości 6000 - 9000 drgań / min. 

 

Właściwa pielęgnacja betonu. Ochrona przed silnym nasłonecznieniem.  

W razie konieczności stosowanie osłon i polewanie woda o temperaturze polewanego betonu. 

Skład mieszanki betonowej powinien być projektowany i poddawany kontroli laboratoryjnej 

 

2.3. Wymagania odnośnie pozostałych materiałów 

 Jakość betonów wg PN-88/B - 06250. 

 Beton wodoszczelny i odporny za działanie ścieków wg PN-88/B-06250 i PN-85/B 23010 po 

przeprowadzeniu  badań wg PN-80/B-01800. 

 Woda do betonów i zapraw wg PN-EN-1008:2004. 

 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonów wg PN-82/H-93215.  

 Stal zbrojeniowa - Powierzchnia zbrojenia powinna być czysta, nie zardzewiała, najwyżej pokryta 

lekkim nalotem rdzy dającym się łatwo usunąć. W nalocie nie powinny występować substancje 

agresywne oraz tłuszcze. 

 Kruszywa mineralne do betonu wg PN-96/B-06712.  

 

Wymagania dla środków do impregnacji betonu 

Lp. Cecha Wymaganie 

1 Stan powierzchni po nałożeniu w stosunku do betonu B20 bez zmian 

2 Opór dyfuzyjny wobec pary wodnej – [m] równoważnej warstwy powietrza  4 

3 Spadek nasiąkliwości powierzchniowej , [%] w stosunku do betonu B30 

W4 
 40 

4 Wskaźnik absorpcji kropli wody , [%]  5 
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5 Wzrost odporności na ścieranie , [%] w stosunku do betonu B30 W4  20 

   Cechy identyfikacyjne : 

     gęstość 

     czas wypływu z kubka pomiarowego nr 4, [s] 

     czas utwardzania , [min.] 

 

wg producenta 

 150 

 20 

 

Wymagania dla środków do powierzchniowej hydrofobizacji betonu 

Lp. Cecha Wymaganie 

1 Wygląd powierzchni w porównaniu do stanu przed hydrofobizacją bez zmian 

2 Wskaźnik absorpcji kropli wody , [%] 

Wskaźnik nieprzepuszczalności , [%] 

 2 

 98 

3 Głębokość hydrofobizacji , [mm]   1,0 

4 Nasiąkliwość powierzchniowa betonu B20 , [kg/m
2
] 

po 1 dniu 

po 3 dniach 

po 14 dniach 

 

 4,0 

 6,0 

 12,0 

5 Względny współczynnik przepuszczalności pary wodnej podłoża po 

hydrofobizacji 
 0,9 

  Cechy identyfikacyjne : 

     stan skupienia 

     barwa 

     obecność widocznych zanieczyszczeń 

     wygląd po rozcieńczeniu 

     gęstość 

     temperatura zapłonu (w uzasadnionych przypadkach) 

 

jednorodna 

ciecz 

wg producenta 

brak 

bez zmian 

wg producenta 

wg producenta 

 

Wymagania wobec powłok ograniczających dostęp agresywnych środowisk 

Lp. Cecha 
W środowisku 

gazowym 

W środowisku 

ciekłym 

1 Przyczepność do podłoża , [MPa]  0,5  0,5 

2 Elastyczność-największa średnica sworznia , przy 

przeginaniu na którym powłoka nie pęka , [cm] 
 1,0  0,5 

3 Opór dyfuzyjny wobec pary wodnej – [m] 

równoważnej warstwy powietrza 

środowisko gazowe zewnętrzne 

środowisko gazowe wewnętrzne 

 

 

 4 

 6 

 

 

- 

- 

4 Opór dyfuzyjny względem CO2 – [m] równoważnej 

warstwy powietrza 
 50 - 

5 Przesiąkliwość wody , [cm
3
] (tylko dla środowisk 

gazowych zewnętrznych) 
 1,0 - 

6 Odporność chemiczna na stałe i okresowe działanie 

wybranych środowisk agresywnych po 8 tygodniach 

badania: 

   zmiana masy 

 

 

-5  +5 

(przy działaniu 

 

 

-5  +5 

(przy działaniu 
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   zmiana wyglądu 

okresowym 

-8  +8 ) 

 

bez zmian 

okresowym 

-8  +8 ) 

 

bez zmian 

7 Twardość – tłumienie ruchu wahadła -  0,1 

8 Odporność na ścieranie , [kg/ m] -  0,5 

9 Wytrzymałość na rozciąganie , [MPa] -  1,0 

10 Szczelność – natężenie prądu płynącego przez próbkę z 

powłoką po 4 tygodniach badania , [ A] 
-  500 

  Cechy identyfikacyjne : 

     gęstość 

     czas wypływu z kubka pomiarowego nr4 , [s] 

     czas przydatności do użycia , [h] 

     spływność z powierzchni pionowych 

     czas wysychania , [h] 

 

wg producenta 

wg producenta 

 1,0 

dopuszczalne nieliczne wąskie strugi 

 24 

 

Wymagania dla środków użytych do wykonania uszczelnienia dylatacji posadzek 

Lp. Cecha Wymaganie Jedn. 

1 Wytrzymałość przy wydłużeniu 100% 0,2 N/mm
2
 

2 Twardość wg Shore'a ok.10-40  

3 Dopuszczalne długotrwałe odkształcenie 15 % 

 

Wymagania dla środków użytych do wykonania uszczelnienia przerw roboczych 

Lp. Cecha Wymaganie Jedn. 

1 Wytrzymałość przy rozciąganiu 1 N/mm
2
 

2 Wydłużenie przy zerwaniu 50 % 

3 Twardość wg Shore'a ok. 25  

4 Zwiększenie objętości 100 % 

5 Możliwość wielokrotnych cykli pęcznienia i skurczu   

6 Dopuszczona do kontaktu ze ściekami komunalnymi   

 

Wymagania dla taśmy dylatacyjnej wewnętrznej 

Lp. Cecha Wymaganie Jedn. 

1 Wytrzymałość przy rozciąganiu 10 N/mm
2
 

2 Wydłużenie przy zerwaniu 300 % 

3 Twardość wg Shore'a 75  

 

Wymagania dla środków użytych do wykonania uszczelnienia dylatacji zbiorników 

Lp. Cecha Wymaganie Jedn. 

1 Wytrzymałość przy wydłużeniu 100% 0,2 N/mm
2
 

2 Twardość wg Shore'a ok.10-40  
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3 Dopuszczalne odkształcenie 25 % 

4 Dopuszczony do kontaktu ze ściekami komunalnymi   

 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 

w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy.  

Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót betonowych 

i żelbetowych proponuje się użyć następującego sprzętu: 

 betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do 

gęstoplastycznej 

 wibratory pogrążalne  

 zacieraczka do betonu  

 agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo 

ułożonej mieszanki betonowej 

 deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów 

drewnopochodnych takim, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 

 deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z ramami 

drewnianymi z krawędziaków  

 ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań.  

 maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: 

prościarka  

nożyce mechaniczne  

giętarka mechaniczna  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 

w ogólnym opisie organizacji i metod robót , zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją 

umowy. 

  

4. TRANSPORT 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład 

robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy 

stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być 

składowane na wydzielonych i uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich 

uszkodzenia lub przemieszczania. Pręty odgięte należy   dostarczać   w   paczkach   z   oznakowaniem 

ich charakterystyki na trwałych przywieszkach. Zabronione jest chodzenie po odgiętych prętach. 

 

Sposoby wykonania szkieletów i siatek zbrojeniowych powinny zapewniać geometryczną 

niezmienność układu w czasie transportu na miejsce wbudowania. W tym celu zaleca się łączenie 

węzłów na przecięciu prętów drutem wiązałkowym wyżarzonym o średnicy min 0,6 mm (wiązanie na 

podwójny krzyż) albo stosowanie spawania lub zgrzewania. 

 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 

 

BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 

 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 

 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00-Wymagania ogólne 

Prace betonowe i  żelbetowe zbiorników winny odpowiadać następującym normom: 

 Wymiary wg PN-84/B-02356. 

 Prace betonowe wg PN-B-03264:1999 oraz PN-63/B-06251. 

 Szczelność zbiorników na ścieki zbadać zgodnie z normą PN-B-10702:1999. Wodociągi 

i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 

 Instrukcja 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych 

i żelbetowych.  

 Konstrukcje stalowe winny odpowiadać zaleceniom normy PN-B-06200:1997 - Konstrukcje 

stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. oraz normom 

branżowym odnośnie wykonania robót spawalniczych ( PN-75/M-69014-69016, PN-74/M-

69021). 

 

5.1. Sposób i warunki wykonania robót monolitycznych betonowych i żelbetowych 

5.1.1.Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042, 

a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu. 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed 

odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed 

korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie 

narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym 

powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich 

ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 

sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem 

wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe 

działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, 

oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do 

produkcji zbrojenia  powinny być proste. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku 

większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek 

i wyciągarek. 

Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się 

z dokładnością do 1 cm Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się 

również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. Na zimno 

na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d  12 mm. Pręty o średnicy d  12 mm 

powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
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Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 

10d. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów 

mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 

 

5.1.2.Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg 

naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować 

podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej.  

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest 

niedopuszczalne. 

Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych 

pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego 

przez zarządzającego realizacją umowy.  

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych 

węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na 

podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm. 

W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciąć i odgiąć. 

 

5.1.3.Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5
o
C i nie wyższych niż 

30
o
C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i 

twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu. 

 

5.1.4.Skład mieszanek betonowych 

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów, 

ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. Ponadto 

skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod 

uwagę właściwości : 

 konsystencji 

 urabialności 

 szczelności 

 zgodnie z normą PN-88/B-06250 

 

5.1.5.Warunki przystąpienia do produkcji betonu 

Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy komisyjnie 

sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokóle podpisanym przez Wykonawcę 

i zarządzającego realizacją umowy. 

 

5.1.6.Przygotowanie do betonowania 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. 

mocowanie barier ochronnych, pomostów, przejścia szczelne, stopnie złazowe itp., oczyścić 

deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i zapewnienie 

właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. 
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5.1.7.Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie 

można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50m. Dobór metody zagęszczania jak i rodzaj 

wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. 

Przerwy robocze kończyć taśmą dylatacyjną z PCV nr 3 o szerokości 20 cm 

Deskowania inwentaryzowane , oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić gładką 

powierzchnię betonu bez raków , pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości 

zaczynu cementowego . Zaleca się użycia środków adhezyjnych. Wewnętrzne powierzchnie deskowań 

powlekać środkami anty adhezyjnymi dzięki którym ułatwione jest rozdeskowanie , beton nie 

przebarwia się i zachowuje ostre kanty , oraz wyprofilowania , powierzchnia betonu jest gładka.  

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami 

i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie 

powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu 

i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury 

otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany 

i akceptowany przez zarządzającego realizacją umowy. 

 

5.1.8.Materiały uszczelniające (przerwy robocze) 

Jako zabezpieczenie szczelności w miejscach występowania przerw roboczych stosuje się taśmę 

blaszaną SDF z materiałem pęczniejącym. Taśmę układa się na całym obwodzie w miejscach 

planowanych przerw roboczych. Taśma musi zostać tak ulokowana ażeby dolny pas z materiału 

pęczniejącego całkowicie został zakryty podczas pierwszego betonowania. W celu zabezpieczenia 

taśmy przed przesuwaniem lub zgięciem użyć specjalnych strzemiączek. W miejscach łączenia taśmy 

na zakład użyć klamer zabezpieczających.  

 

5.1.9.Rozbiórka deskowania i rusztowania 

Stosować deskowanie z uwzględnieniem zapewnienia szczelności. Wewnętrzną pow. deskowań 

powlekać środkami antyadhezyjnymi. Betonowanie przewidywać odcinkami wg przyjętych dylatacji 

lub przerw roboczych podanych na rysunkach. Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań może 

nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu. 

 

5.1.10. Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny 

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny być 

wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i zachowaniem następujących wymagań: 

 powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia 

o szerokości ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym 

 podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9 MPa  

 styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia > 30 cm  

 izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %  

 zakłady materiałów rolowych > 10 cm  

 szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV o szerokości 

min 30 cm  

 warstwy ochronne i dociskowe  z betonu klasy > niż B15,. 

 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

ST-02 – Roboty betonowe i żelbetowe  

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Białołęka z przyłączeniem do istniejącego systemu 

kanalizacji wsi Pęcław” 

11 

5.1.11. Systemowe środki izolacyjne do powierzchni betonowych 

W związku z dużą różnorodnością systemów do izolacji powierzchni betonowych należy przed 

zakupem specjalistycznych materiałów izolacyjnych każdorazowo uzgodnić rodzaj materiału z 

zarządzającym realizacją umowy a przy wykonywaniu izolacji stosować się ściśle do zaleceń 

producenta. Przy wyborze środka należy zwrócić uwagę głównie na: 

funkcje, jakie ma spełniać powłoka, 

zalecany przez projektanta sposób penetracji środka, 

warunki w jakich środki będą stosowane – materiały kontaktowe, temperatury,  

rodzaj powierzchni, na jaką będzie stosowana izolacja 

sposób przygotowania powierzchni 

stopień wodoprzepuszczalności  

przyczepność powłoki do podłoża – wg PN-92/B-01814 

 

5.1.12. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu 

Podstawową ochroną przed korozją betonu jest tzw. ochrona materiałowo-strukturalna polegająca na 

zwiększeniu odporności betonu na działanie środowisk agresywnych poprzez dobór składu oraz 

struktury betonu w procesie wykonywania konstrukcji. Jest to beton napowietrzany – min. 4%, 

wodoodporny i mrozoodporny, o max wymiarze ziarna 32mm, na cemencie hutniczym (o zwiększonej 

odporności na środowiska agresywne) o niskim cieple hydratacji w ilości 340kg/m
3
 i o stosunku w/c 

ok. 0,42.  

Od strony wewnętrznej ściany zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Ścianę od strony zewnętrznej (powyżej poziomu terenu) zabezpieczyć systemem pełniącym 

równocześnie rolę kolorystyki obiektu. Składającym się z powłoki ochronnej z wodnej dyspersji na 

bazie żywicy akrylowej. Ewentualne wyrównanie nierówności za pomocą szpachlówki mineralnej. 

Kolor powłoki wg opracowania architektonicznego. 

Zabezpieczenie powierzchni betonu wykonać po przeprowadzeniu próby wodnej szczelności. 

 

5.1.13. Warunki szczegółowe wykonania przejść szczelnych typu łańcuchowego 

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji żelbetowych w miejscach przejść rurociągów 

technologicznych należy osadzić mufy z rury wykonanej z włókien cementowych. Po osadzeniu muf 

ścianę można betonować a w trakcie wykonywania montażu technologicznego , w przestrzeń między 

rurę przewodową i mufę włożyć należy łańcuszek z tworzywa sztucznego (PE), w którym osadzone są 

śruby. Śruby należy dokręcić, ponieważ spowoduje to pęcznienie łańcucha i uszczelnienie przejścia. 

 

5.2. Warunki szczegółowe realizacji  

5.2.1. Fundamenty 

Roboty należy od wykonania robót ziemnych. Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki 

sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy 

fundamentu (w poziomie posadowienia).Wykopy powinny być przyjęte komisyjnie, a grunt zalegający 

w dnie wykopu wg projektu budowlanego powinien być określony przez geotechnika z wpisem do 

dziennika budowy.  

Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym.  Fundamenty należy 

wykonać na uprzednio ułożonej warstwie dobrze ubitego betonu podkładowego grubości min 10 cm. 

Deskowanie ław fundamentowych  wykonać z tarcz zbijanych z desek grubości 25 mm. Tarcze należy 

usztywnić nakładkami z desek grubości 38 mm lub bali 50 mm. Powinno być stosowane podparcie 
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rozpórkami ustawionymi między tarczami a ścianą wykopu celem przyjęcia parcia świeżo ułożonej 

mieszanki betonowej. Można stosować zestawy deskowań systemowych. 

Przed wypełnieniem mieszanką betonową należy wypuścić zbrojenie słupów i ścian oraz elementy 

instalacji odgromowej. Przy wykonywaniu zbrojenia ław należy zwrócić uwagę na wykonanie 

ciągłego zbrojenia podłużnego ze względu na wykorzystanie tego zbrojenia jako uziom instalacji 

odgromowej. Dolne pręty zbrojenia podłużnego muszą pod względem elektrycznym tworzyć obwód 

zamknięty. 

Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach należy chronić przed wstrząsami oraz 

uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakończenia betonowania w warunkach gdy temperatura 

otoczenia nie spadła poniżej +10
0
C. W przypadkach wystąpienia niższej temperatury czas ochrony 

betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć do czasu uzyskania co najmniej 50% 

wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie. Nie należy  prowadzić betonowania przy 

temperaturze niższej niż +5
0
C.  

Mieszankę betonową należy dostarczyć na budowę z wytwórni betonów gotową, której skład i jakość 

powinna być zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250,PN-86/B-06712, wymaganiami szczegółowymi 

dotyczącymi mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i 

odbioru robót budowlano-montażowych” tom. I, część 1. 

Sposób deskowania, betonowania konstrukcji oraz pielęgnacji betonu dla fundamentów jest 

analogiczne jak dla innych elementów konstrukcyjnych wylewanych na mokro, zgodnie z „warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót”      

 

Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. 

Kontrola jakości obejmuje: 

- Kontrolę robót ziemnych i podłoża gruntowego co polega na sprawdzeniu właściwego wytyczenia i 

wykonania wykopów, w których zostaną wykonane fundamenty wylewane bezpośrednio w 

wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów wynoszą: poziom 

spodu fundamentów +50 mm, a wierzchu +15 mm; wymiary boczne sprawdzane łatą o długości 2 

m dla fundamentów betonowych bezpośrednio w wykopie +40 mm, dla fundamentów betonowych  

w szalunkach +10 mm. Różnica wymiarów odpowiednich długości w rzucie tzn. boków 

prostokątów i przekątnych nie mogą przekraczać 20 mm. Oprócz wymiarów sprawdzić należy  

sposób przygotowania podłoża, a zgodność parametrów gruntu z założonymi w projekcie, klasę 

betonu i faktycznie osiągniętą wytrzymałość betonu w fundamencie, właściwą pielęgnację betonu. 

Klasę betonu należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w 

trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych 

fundamentów. 

- Inne które komisja uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 

Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych 

poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano – montażowych” tom I, wyd. Arkady 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST–00 – Wymagania ogólne. 

 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 

i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 

zarządzającego realizacją umowy. 
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6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Kontroli 

jakości podlega wykonanie: 

 deskowań, 

 zbrojenia, 

 osadzenia elementów ze stali profilowanej i rur ochronnych dla przejść instalacji 

technologicznych, 

 betonowania, 

 izolacji 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. 

Jednostką obmiaru na poszczególnych obiektach są:  

m
3
 wbudowanego betonu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

m
2
 izolacji powłokowych na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie  

m dylatacji, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

kg wykonania (przygotowania i montażu) zbrojenia na podstawie Dokumentacji Projektowej 

i pomiaru w terenie 

kg konstrukcji ze stali kształtowej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru 

w terenie 

szt. przejścia szczelnego, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . Odbioru robót należy dokonać 

zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych. 

 

8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót  

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

 prawidłowości położenia budowli w planie  

 prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, (np. szczelin 

dylatacyjnych)  

 przygotowania i montażu zbrojenia (zbrojenie główne nie może być odsłonięte) 

 przygotowania i montażu elementów stalowych osadzonych w betonie 

 jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad 

i uszkodzeń takich jak  raki i rysy (łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa 

niż 1 % całkowitej powierzchni danego elementu; stwierdzone raki winny być zaprawione 

zaprawą cementową , rysy większe od 2 mm zaprawione masą asfaltową)  

 jakości izolacji antykorozyjnych i przeciwwilgociowych. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność 

należy przyjmować zgodnie  z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace 

tymczasowe i towarzyszące: 

 

 roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich 

głównych elementów. 

 obsadzenie dybli, listew,  

 zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

 transport urządzeń na miejsce pracy, 

 wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań 

 wykonanie robót konstrukcyjnych, 

 pielęgnację betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków atmosferycznych, 

 prace porządkowe, 

 wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów , 

 pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do betonu 

ułożonego w konstrukcji i określanie badanej wytrzymałości 

 wykonanie prób szczelności: napełnienie zbiornika, opróżnienie zbiornika, zaślepienie 

otworów, odczyty, montaż aparatury kontrolno-pomiarowej, 

 zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych, 

 przy wykonaniu przejść szczelnych montaż rur osłonowych oraz wykonanie uszczelnienia 

pomiędzy rurą osłonową a przewodową (łańcuchowe), 

 przy montażu zbrojenia i elementów stalowych cena obejmuje również wykonanie 

prefabrykacji elementów zbrojeniowych i stalowych, 

 przy wykonaniu warstw ochronnych i podkładowych izolacji wodochronnych, dylatacji, cena 

obejmuje również: 

- roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbędne) 

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przed opadami atmosferycznymi, 

zawilgoceniem i zapyleniem 

- zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oświetlenia w koniecznych 

przypadkach  

- odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji  

- gruntowanie powierzchni 

- wykonanie warstw podkładowych i wierzchniej  

 przy wykonaniu izolacji antykorozyjnych i specjalnych, cena obejmuje również: 

- roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbędne) 

- warstw podkładowych 

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przed opadami atmosferycznymi, 

zawilgoceniem i zapyleniem 
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- zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oświetlenia w koniecznych 

przypadkach  

- odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji (z elementów słabych , 

nie związanych z podłożem, z pozostałości innych materiałów lub poprzez poprzez 

śrutowanie, piaskowanie lub inną metodą w dostosowaniu do wymaganej technologii 

izolacji)  

- gruntowanie powierzchni 

- pokrycie powierzchni powłoką izolacyjną podkładową i wierzchnią  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, 

normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

 

10.1. Elementy dokumentacji projektowej 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

Przedmiar Robót – wg wskazania w kolumnie nr 3. 

Projekt Budowlany:  

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

10.2 Normy 

Numer normy polskiej i 

odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

 

Tytuł normy 

PN-80/B/01800 

Poprawki    1   BI 1/82 poz. 1-2 

Antykorozyjne  zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 

PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 

PN-86/B-01802 

Zastąpiona częściowo przez PN-85/B-

01805 w zakresie p. 4.2.1, p. 4.2.2, p. 

4.2.3, p.5.2. 

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. 

Nazwy i określenia. 

PN-85/B-01805 

 

Antykorozyjne zabezpieczenia  w budownictwie. Ogólne 

zasady ochrony . 

PN-85/B-01810 

Poprawki   1  BI 5/87 poz. 35. 

Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. 

Badania elektrochemiczne. 

PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo – strukturalna. 

Wymagania ogólne. 

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. 

Zasady odbioru. 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok 

ochronnych. 

PN-82/B-02000   

Poprawki    1   BI 5/84 poz. 26 

Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
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PN-82/B-02001  

Poprawki   1   BI 11/87 poz. 101  

Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

 

PN-82/B-02003 

Poprawki   1   BI 1/84 poz. 2 

Obciążenia budowli Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia  

technologiczne i montażowe. 

PN-82/B-02004   Obciążenia pojazdami. Obciążenia budowli. Obciążenia 

zmienne technologiczne. 

PN-80/B-02010   

Zmiany   1   BI 8-9/82 poz.78 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

 

PN-77/B-02011 

Poprawki   1 BI 11/87 poz. 101 

Zmiany   1   BI 11-12/84 poz.83   

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

 

PN-86/B-02014 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie gruntem   

PN 86/B-02015 

Poprawki   1   BI 11/87 poz.101 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 

temperaturą   

PN 90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne 

PN 76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia  statyczne i projektowanie 

PN-83/B-03010   

Zmiany   1   BI 10/91 poz. 67 

Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03020:1999   

Zmiany   1   BI 2/88 poz.14 

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczanie  

i projektowanie. 

PN-90/B-03200  

Poprawki   1   N 11/96,  

                   2   N  7/97 

Zmiany       1   BI 10/92 poz. 48 

                    2   BI 13/93 poz. 75 

                    PN-90/B-03200  

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

 

PN-B-03264:1999  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

PN-EN 934-2:1999    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do 

betonu. Definicje i wymagania. 

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 

PN-84/B-02356 

Zastąpiona częściowo przez PN-80/B-

10021 w zakresie p.3. 

Zmiany   1   BI 10-11/73 poz. 91 

                2   BI 2/81 poz. 7. 

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje 

wymiarów elementów budowlanych z betonu 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowane na gorąco 

PN-89/B-27617 

Poprawki   1  BI 9/91 poz.60 

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
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Zmiany          PN-B-27617/A1:1997 

PN-92/B-27619 

Zmiany   1   BI 10/93 poz. 65. 

Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności. 

PN-89/B-30016 

Zmiany PN-B-300016/A1:1996 

             PN-B-300016/A2:1997 

Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN- EN 196-1:1996 

IDT EN 196-1:1994 

 

Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 

PN- EN 196-3:1996 

IDT EN 196-3:1994 

 

Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i 

stałości objętości 

PN-85/B-04500 

Poprawki   1   BI 8/90 poz. 67 

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 

PN-EN 196-7:1997 

IDT EN 196 –7:1989 

Metody badania cementu. Sposoby pobierania i 

przygotowania próbek cementu 

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane . Warunki wykonania i 

odbioru. Wymagania podstawowe. 

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników 

profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 

PN-88/B-06250 

Zmiany   1   BI 9/89 poz. 78 

               2    BI 12/90 poz. 95 

               3    BI 10/91 poz. 67 

Beton zwykły. 

PN-63/B-06251 

Zmiany   1   BI 6/67 poz. 87 

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda  

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

 

PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie 

za pomocą młotka Schmidta typu N. 

 

PN-78/B-06264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badania 

radiograficzne. 

PN-79/B-06711 

Zmiany   1   BI 1/81 poz.1a 

                2   BI 6/82 poz.61 

Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 

 

PN-86/B-06712 

Poprawki   1   BI 6/87 poz. 52 

Zmiany      PN-B-06712/A1:1997  

Kruszywa mineralne do betonu 
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PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 

PN-86/C-89085.01 

Zmiany   1   BI 1/88 poz. 1 

                2   BI 3/89 poz. 19 

Żywice epoksydowe. Metody badań. Postanowienia ogólne. 

PN-71/H-04651 

Zastąpiona częściowo przez PN-84/H-

97080.06 w zakresie postanowień 

p.2.3 i p.3.2c 

Zmiany   1   BI 3/75 poz. 15 

Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie 

agresywności korozyjnej środowisk 

 

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków 

eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych 

malarskimi powłokami ochronnymi. 

PN-74/H-04680 Ochrona przed korozją . Ochrona czasowa metali . Nazwy i 

określenia 

PN-91/S-10042 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 

PN-ISO 6935-1:1998 

IDT ISO 6935-1:1991 

Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 

PN-ISO 6935-2:1998 

IDT ISO 6935-2:1991 

Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 

Poprawki PN-ISO 6935-

2/Ak:1998/Ap1:1999 

Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. . Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 

PN-89/H-84023.06 

Zmiany   PN-H-84023-6/A1:1996 

Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

Gatunki. 

PN-82/H-932145 

Poprawki   1   BI 4/91 poz. 27 

                   2   BI 8/92 poz. 38 

Zmiany   1   BI 4/84 poz.17 

Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali  , 

staliwa i żeliwa do malowania . Ogólne wytyczne. 

PN-70/H-97052 

Zastąpiona częściowo przez PN-ISO 

8501-1:1996 w zakresie 

przygotowania powierzchni stalowych 

Zmiany   1   BI 6/84 poz. 37 

Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni 

stali  i żeliwa do malowania 

PN-71/H-97053 

Zastąpiona częściowo przez PN-79/H-

97070 w części dotyczącej 

postanowień w p.3.3 (dokumentacja 

techniczno-technologiczna) 

Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych . 

Wytyczne ogólne. 

PN-84/H-97080.05 Ochrona czasowa . Oczyszczanie. 

PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 

(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania. 
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IDT EN ISO 1461:1999 

IDT ISO 1461:1999 

PN-EN 288-1:1994 

IDT EN 288-1:1992 

Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej 

uznawanie. Postanowienia ogólne dotyczące spawania. 

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 

Deskowania uniwersalne. Terminologia, podział i główne 

elementy składowe. 

PN-77/M-69000 Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i określenia. 

PN-75/M-69013 

 

Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. 

Rowki do spawania. 

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych 

i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-75/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-75/M-69016 Spawalnictwo. Spawanie w osłonie dwutlenku węgla lub 

mieszanek gazowych stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych.. 

Podział i wymagania. 

PN-78/M-69021 Wytyczne projektowania, wykonania i kontroli złączy 

zgrzewanych punktowo. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-ISO 3443-1:1994 

IDT ISO 3443-1:1979 

Errata KNN 6/95 lp. 4. 

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 

określania. 

PN-ISO 3443-6:1994 

IDT ISO 3443-6:1986 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady utalania kryteriów 

odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi 

tolerancjami i kontrola statystyczna – Metoda 1. 

PN-ISO 3443-:1994 

IDT ISO 3443-6:1988 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady utalania kryteriów 

odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi 

tolerancjami i kontrola statystyczna – Metoda 2. 

PN-ISO 3443-8:1994 

IDT ISO 3443-8:1989 

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych. 

PN-ISO 4464:1994 

IDT ISO 4464:1980 

Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi 

rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 

PN-ISO 7976-1:1994 

IDT ISO 7976-1:1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 

i elementów budowlanych. Metody i przyrządy. 

PN-ISO 7976-2:1994 

IDT ISO 7976-2:1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i 

elementów budowlanych. Usytuowanie punktów 

pomiarowych. 

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody 

weryfikacji zgodności wymiarowej. 

PN-IEC 800:1998 

IDT IEC 800:1992 

Przewody grzejne na napięcie znamionowe 300/500 V do 

ogrzewania pomieszczeń i zapobiegania oblodzeniu 
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10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 

Instrukcje ITB. 

131/72 Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją. 

132/72 Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją. 

240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

305/91 Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

ST-03 

 

SIECI I INSTALACJE SANITARNE 

(45231110-9) 

 

 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) 

 

 

Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiek-

tów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej 

 

Klasa robót – 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komuni-

kacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

 

Kategoria robót - 45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych 

w tym: 

45231110-9 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie kładzenia rurocią-

gów (sieci kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych i tłocznych), które zostaną wykonane w 

ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Białołęka z przyłączeniem do 

istniejącego systemu kanalizacji wsi Pęcław” – ETAP I. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako doku-

ment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe. 

W zakresie sieci kanalizacji sanitarnych wykonać należy wszystkie przewody grawitacyjne, 

przewody tłoczne w taki sposób, aby po połączeniu ich z wyposażeniem technologicznym 

pompowni układ stanowił funkcjonalną całość.  

Należy wykonać następujące obiekty: 

 

 kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVCØ200, PVCØ160 

 kanalizacja sanitarna tłoczna PEØ63, PEØ90 

 główna przepompownia ścieków P2 

 sieciowa przepompownia ścieków P3 

 

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Po wykonaniu robót montażowych należy przeprowadzić rozruch oraz szkolenie pracowni-

ków Zamawiającego. 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty 

tymczasowe: 

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, 

oraz prace towarzyszące: 

- geodezyjne wytyczanie: wytyczenie trasy sieci i osi budowli, ustawienie ław wysoko-

ściowych, wyznaczenie krawędzi wykopów; 

- przygotowanie podłoża rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubości i 

zagęszczeniu, 

- montaż kształtek i uzbrojenia (jeżeli występuje), 

- wykonanie połączeń przy pomocy łączników zintegrowanych, kołnierzowych, zgrze-

wanych, łączonych na uszczelkę, 

- w ramach wykonania kompletnych studzienek kanalizacyjnych wykonanie następują-

cych elementów: podsypka, płyta denna, płyta pokrywowa z pierścieniem odciążają-

cym, zwężka, właz żeliwny, stopnie złazowe, izolacja, typowe obetonowanie włazów, 
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obetonowanie włazów w drogach gruntowych oraz poboczach dróg kopertą z betonu 

B20, 

- przygotowanie gruntu do wykonania osypki wokół przewodów (przesianie lub wymia-

na gruntu) 

- wykonanie zagęszczenia gruntu osypki wokół przewodów 

- wykonanie izolacji rur i uzbrojenia, jeśli jest wymagane w p.5., 

- przeprowadzenie próby szczelności, 

- przeprowadzenie inspekcji kanałów telekamerą  

- oznakowanie uzbrojenia (jeżeli występuje), tabliczkami na słupkach stalowych 

- oznakowanie trasy rurociągu tłocznego, 

- wykonanie bloków oporowych 

- włączenie kanału do sieci istniejącej, 

- włączenie kanału do przepompowni, 

- zaślepienie odgałęzień bocznych, 

- wykonanie drobnych robót ziemnych i montażowych związanych z montażem elemen-

tów wyposażenia zlokalizowanych poza zbiornikiem przepompowni (np. połączenia z 

rurociągami zewnętrznymi), 

- wykonanie robót montażowych oraz wszystkich połączeń z siecią kanalizacji oraz z 

podłączeniem do zasilania energetycznego w zakresie niezbędnym i zapewniającym 

spełnienie przez układy opisanych funkcji technologicznych (wraz z materiałami łą-

czeniowymi) 

- wykonanie uszczelnień rurociągów przewodowych przez mufy przejść szczelnych w 

ścianach konstrukcji 

- wykonanie niezbędnych prób szczelności 

- właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych 

- wykonanie podłączenia elektrycznego urządzeń 

- wprowadzenie i podłączenie końcówek przewodów do puszek, odgałęźników, skrzy-

nek 

- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 

- montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych 

- wypoziomowanie i umocowanie 

- wykonanie wszystkich koniecznych pomiarów elektrycznych i badań, 

- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i układów 

- prace porządkowe  i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

- dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej wraz z instrukcjami montażowymi w 

zakresie podłączeń elektrycznych (2 egzemplarze) w języku polskim, łącznie z wszyst-

kimi niezbędnymi rysunkami; dostarczenie gwarancji i certyfikatów urządzeń 

- cena wykonania metra rurociągu (kanału, rurociągu tłocznego) obejmuje także wyko-

nanie wszystkich robót niezbędnych do usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązu-

jącymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00 - Wymagania ogólne. 
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1.5. Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z doku-

mentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 

zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. 

 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca robót budowlanych uzgodni z Zamawiającym w formie akceptacji wykaz mate-

riałów i urządzeń pod kątem zgodności z parametrami techniczno-użytkowymi wynikającymi 

z projektu budowlanego, wykonawczego i STWIOR. 

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową. 

 

 rury i kształtki do zgrzewania doczołowego z PE 100 PN 10 (SDR 17) przeznaczone 

do budowy ciśnieniowych systemów kanalizacyjnych, o średnicy zewnętrznej 

Ø63mm, Ø90mm 

 Uwaga: rury i kształtki muszą pochodzić od jednego producenta  

 rury i kształtki z PVC ze ścianką litą (bez rdzenia spienionego), łączone na uszczelkę, 

o sztywności obwodowej SN nie mniejszej niż 8 kN/m
2
, przeznaczone do ścieków 

komunalnych, o średnicach dn 200 mm, dn 160 mm, 

 Uwaga: rury i kształtki muszą pochodzić od jednego producenta oraz posiadać odpo-

wiednie oznakowanie od wewnątrz, umożliwiające identyfikację materiału podczas in-

spekcji TV.  

 rury i kształtki ze stali kwasoodpornej, przeznaczone do budowy ciśnieniowych sys-

temów 

Uwaga: rury i kształtki muszą pochodzić od jednego producenta.  

 kompletne studzienki w systemie prefabrykowanych elementów z wodoszczelnego be-

tonu o klasie wytrzymałości nie niższej niż C35/45 (B45), mało nasiąkliwego (nw < 5 

%) o średnicy: d=2000 mm 

 kompletne studzienki tworzywowe o średnicy Ø425 i Ø1000 z trzonem z rury karbo-

wanej, 

  

  Szczegółową budowę opisano w p. 5.1.5.1, 5.1.5.2, 5.1.5.3. 

Uwagi: 

1) Przy składaniu zamówienia na studzienki prefabrykowane należy podać następujące 

informacje: 

 usytuowanie kanału odpływowego i kanałów dopływowych oraz rzędna dna 

kanałów wynikających z projektu 

 materiał, z jakiego wykonane są: kanał odpływowy i kanały dopływowe oraz 

wymiary rur 

 otwór pod właz kanalizacyjny powinien być tak wykonany, aby odległość kra-

wędzi otworu od wewnętrznej powierzchni ściany komina włazowego lub ko-

mory roboczej, mierzona w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez osie 

włazu i komina lub komory, wynosiła 10mm 

2) włazy w jezdniach i chodnikach mogą być opatrzone logo Unii Europejskiej i napi-

sami pamiątkowymi po uzgodnieniu z Inwestorem. Wzory oznakowania umieszczo-

nego na włazach należy uzgodnić z Inżynierem i Inwestorem. 

 środki do izolacji przeciwwilgociowej i antykorozyjnej powłokowej  

 piasek na podsypkę  
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 grunt do zasypania tzw. „warstwy ochronnej” wokół przewodów, uzyskany poprzez 

przesianie gruntu przeznaczonego do zasypki lub piasek na obsypkę 

 taśma znacznikowa z tworzywa sztucznego z wprasowaną taśmą metalową o szeroko-

ści 200mm 

 korki DN 160, 200  

 zespoły pompowe (P2, P3 wraz z szafą zasilająco-sterowniczą, przewodami zasilają-

cymi i przewodami sygnalizacyjno-sterowniczymi) spełniające wymogi określone w 

p.2.1 składające się z: 

 dwóch pomp, spełniających warunki opisane w p. 2.1.1 

 układu zasilająco-sterowniczego spełniającego warunki opisane w p. 2.1.2. 

 wyposażenia dodatkowego: 

- rurociągi technologiczne spełniające wymagania opisane w p.2.2. 

- wyposażenia pomocniczego (drabiny ze stali kwasoodpornej, właz ze stali 

kwasoodpornej lub żeliwny, płyta pośrednia, wywietrzak ze stali kwsoodpor-

nej, deflektor z stali kwasoodpornej) 

Dla zespołu pompowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu gwarancję producen-

ta na okres co najmniej 36 miesięcy. 

 krata pomostowa; 

 przenośny żuraw do wyciągania pomp wyposażony w wyciągarkę elektryczną. 

 

2.1 Zespoły pompowe 

Należy zastosować fabrycznie przygotowane zespoły pompowe stanowiące kompletne urzą-

dzenia przetłaczające ścieki sanitarne.  

Zespoły pompowe muszą spełniać następujące warunki: 

- muszą składać się z: 

 pomp spełniających warunki opisane w p. 2.1.1.  

 układu sterowania spełniającego warunki opisane w p. 2.1.2. 

- muszą być wyposażone w wewnętrzne zawory zwrotne oraz rozdzielacz z przyłączem do 

rurociągu zasilanego 

- zamknięty zbiornik musi być odporny na ścieki komunalne  

- wewnętrzna armatura zwrotna i odcinająca będzie wykonana ze stali kwasoodpornej z 

miękkim uszczelnieniem 

- rurociągi oraz armatura muszą być zabezpieczone antykorozyjnie i nie wymagać przed 

uruchomieniem zastosowania dodatkowych środków izolująco-ochronnych.  

- wyposażenie zbiornika (dodatkowe): 

 pomost obsługowy kratownica stal ko. lub tworzywowy 

 drabina ze stali kwasoodpornej 

 właz ze stali kwasoodpornej 

 krata pomostowa  

 

2.1.1 Pompy. 

Wszystkie pompy muszą być pompami odpowiednimi do montażu stacjonarnego i przezna-

czonymi do pompowania ścieków komunalnych. 

Pompy muszą być dobrane zgodnie z charakterystykami przedstawionymi w ST. 

 

Pompy w pompowniach P2, P3 
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 Konstrukcja: silnik w obudowie z żeliwa, wodoszczelny, połączony z żeliwną częścią 

hydrauliczną w zwarty i trwały agregat blokowy 

 Temperatura medium 40
o
C, chwilowo do 60

o
C 

 Silnik: zasilany prądem trójfazowym 400V 50Hz. Klasa izolacji stojana F-155
o
C, sto-

pień ochrony IP68. Silnik przystosowany do współpracy z przetwornicą częstotliwości 

lub soft-startem. 

 Łożyskowanie: wał ze stali nierdzewnej jest podparty w trwale nasmarowanych łoży-

skach tocznych 

 Uszczelnienie wału między silnikiem i częścią hydrauliczną – mechaniczne z węglika 

krzemu, odporne na skokowe zmiany temperatury i pracujące niezależnie od kierunku 

obrotów wału 

 Zabezpieczenie przed przegrzaniem: czujniki temperatury stojana wyłączają silnik w 

razie przegrzania 

 Kontrola szczelności: system DI z czujnikiem wilgotności sygnalizującym ewentualne 

przecieki przez uszczelnienie. 

 Przyłącze hydrauliczne: króćce tłoczne 

 

2.1.2 Układ zasilająco-sterowniczy. 

Sterowanie pracą pomp odbywa się w trybie automatycznym. Możliwe jest również 

sterowanie ręczne pomp dla potrzeb wykonania prac konserwacyjno-remontowych przepom-

powni. 

W rozdzielnicy zasilająco sterowniczej należy zastosować osprzęt elektryczny zasila-

nia, sterowania i sygnalizacji dla realizacji następujących założeń: 

 rozdzielnica minimum IP44 na zewnątrz, osprzęt elektryczny i elektroniczny 

 w wewnętrznej obudowie (minimum 1P55), odporność na udary mechaniczne minimum IK l 0, 

 praca naprzemienna pomp z wyrównywaniem średniego czasu pracy (dla układów 

wielopompowych), 

 sterowanie pracą pomp od poziomu ścieków w pompowni, 

 ciągły pomiar poziomu lustra ścieków wyskalowany w [cm] z rozdzielczością minimum l 

[cm] względem poziomu „O" (wyłączenia pomp) metodą ultradźwiękową, radarową lub 

hydrostatyczną z przetwornikiem sondy pomiarowej umieszczonym w rozdzielnicy zasilająco 

sterowniczej (brak elementów  sondy zanurzonych w ścieku), 

 aktywny rezerwowy zespół sygnalizatorów pływakowych (np: MAC, tzw. kluwo) 

kontrolujący dodatkowo pracę sondy pomiaru ciągłego, 

 zabezpieczenie pomp: różnicowoprądowe, nadmiarowoprądowe, przeciążeniowe, przed 

asymetrią i zmianą kierunku wirowania faz napięcia zasilającego, przed nadmierną ilością 

załączeń pompy na godzinę, przed suchobiegiem, 

 możliwość podłączenia zabezpieczenia termicznego (termobimetal) uzwojeń silnika 

pompy oraz czujnika zawilgocenia pompy, 

 wbudowane mechaniczne liczniki czasu pracy pomp, 

 autonomiczny sterownik PLC z panelem graficznym / tekstowym z możliwością odczytu, 

stanu pompowni, przeglądania komunikatów awaryjnych, pomiarów' oraz wprowadzania 

nastaw technologicznych, 

 zabezpieczenie przeciwprzepięciowe stopnia II (Un=l,4kV, In=5[kA]) części sterowniczej z 

sygnalizacją do PLC stanu wkładki przepięciowej, 

 zbiorcza i indywidualna lokalna sygnalizacja optyczna awarii pompowni, 
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 możliwość lokalnego załączania każdej pompy z osobna w trybie próbnym (z pominięciem 

PLC i blokad technologicznych) i ręcznym (z uwzględnieniem blokad technologicznych), 

 zdalny monitoring stanu pompowni (GPRS) z odczytem zdalnym parametrów pompowni 

oraz rozliczeń z przepływomierza przez przeglądarkę WWW, 

 gniazda remontowe l i 3-fazowe, 

 oświetlenie remontowe skrzynki, 

 ogrzewanie skrzynki, 

 kieszeń kablowa na zapasy przewodów wewnątrz fundamentu, 

 rozłącznik izolacyjny zasilania sieć / agregat o prądzie łączeniowym dobranym do mocy 

zastosowanych pomp, gniazdo wtyczkowe IP44 do podłączenia agregatu prądotwórczego, 

 wbudowane akumulatory podtrzymujące pracę monitoringu bezprzewodowego przy zaniku 

napięcia zasilającego, pompownię przez czas minimum 2h. 

W rozdzielnicy zasilająco sterowniczej należy zastosować osprzęt elek tryczny AKP 

i sygnalizacji zdalnej dla realizacji następujących założeń: 

 ciągły pomiar poziomu lustra ścieków wyskalowany w [cm] z rozdzielczością mini-

mum l [cm] względem poziomu „O" (wyłączenia pomp) metodą ultradźwiękową, rada-

rową lub hydrostatyczną z przetwornikiem sondy pomiarowej umieszczonym w roz-

dzielnicy zasilająco sterowniczej (brak elementów sondy zanurzonych w ścieku), z 

sygnalizacją i odczytem lokalnie w PLC i zdalnie na stronie WWW, 

 aktywny rezerwowy zespół sygnalizatorów pływakowych (np: MAC, tzw. 

kluwo) Kontrolujący dodatkowo pracę sondy pomiaru ciągłego, z sygnalizacją i od-

czytem lokalnie w PLC i zdalnie na stronie WWW, 

 pomiar ciągły przepływu chwilowego i ilości pompowanych ścieków (liczniki do-

bowe, miesięczne i roczne) - zgodnie z wytycznymi Exprim dla rozliczeń bezprzewo-

dowych dla instalacji ciśnieniowych, 

 ciągły bezprzewodowy monitoring stanu pompowni w zakresie: kontroli napięcia za-

silającego (PKF), kontroli łączników głównych, kontroli stanu  

wkładki przeciwprzepięciowej, kontroli stanów pompy     pra-

ca/postój/awaria/zabezpieczenia pompy, kontroli pomiarów poziomu lustra ście-

ków i przepływu chwilowego, kontroli ze zliczaniem i archiwizacją w cyklu dobo-

wym, miesięcznym i rocznym ilości przepompowywanych  ścieków, monitoring do-

stępny w serwisie WWW 

 zdalny odczyt komunikatów awaryjnych lokalnego PLC oraz dostęp zdalny 

do parametrów lokalnego PLC w zakresie: zdalnej synchronizacji zegara  

zdalnego kasowania usterek, zdalnej zmiany pracującej pompy na inną  

sprawną, zdalnego załączenia pompy, 

 sposób monitoringu zdalnego: łącze GPRS (tzn. pakietowa transmisja danych w 

sieci telefonii komórkowej GSM z opłatą za ilość przesłanych danych i stale ak-

tywnym łączem), koszt opłaty miesięcznej ponoszonej przez Exprim jako eksploata-

tora sieci WOD-KAN za hosting danych dla pojedynczej pompowni (wliczając 

utrzymanie karty SIM i utrzymanie serwisu WWW) do 35,- zł /m-c, 
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 wbudowane akumulatory podtrzymujące pracę monitoringu bezprzewodowego oraz 

pomiarów AKP przy zaniku napięcia zasilającego pompownię przez czas minimum 

2h, 

 zdalny odczyt liczników dobowych i narastających czasu pracy i ilości łączeń dla 

każdej z pomp (liczniki wewnętrzne PLC dodatkowe względem elektromechanicz-

nych). 

2.2 Rurociągi technologiczne 

Rurociągi : doprowadzenia ścieków, tłoczny, odpowietrzający muszą mieć średnice dostoso-

wane do odpowiednich króćców zespołu pompowego.  

Rurociągi: doprowadzenia ścieków i tłoczny pomiędzy zespołem pompowym a rurociągami 

zewnętrznymi muszą łączyć się z odpowiednim rurociągami na zewnątrz przepompowni, a 

ich średnice, rodzaj materiałów muszą być do siebie odpowiednio dopasowane. 

 

2.2.1 Rury. 

Rurociąg tłoczny będzie wykonany ze stali kwasoodpornej minimum 1H18N9T.  

 

2.2.2 Armatura. 

Armatura zwrotna i odcinająca o średnicach większych niż 80 mm musi spełniać poniższe 

wymagania techniczno – materiałowe:. 

- zasuwy kołnierzowe ściekowe : 

 Ciśnienie nominalne PN 10, 

 Miękkouszczelniający klin wykonany z żeliwa min. GGG-40, 

 Korpus i pokrywa wykonane z żeliwa min. GGG-40, 

 Wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym ( wrzeciono powinno 

posiadać niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko), 

 Przelot zasuwy prosty bez gniazda, 

 Pełny przepływ nominalny, 

 Potrójne uszczelnienie trzpienia, ringi z gumy NBR, 

 Możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem, 

 Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, nakładana me-

todą elektrostatyczną lub metodą fluidyzacyjną zapewniającą powłokę min. 

250µm 

 

2.3. Załadunek, rozładunek i składowanie prefabrykatów 
 

Załadunek i rozładunek elementów studni powinien być wykonany przy użyciu urzą-

dzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów, 

umożliwiających ich łagodne podnoszenie i opuszczanie. 

Prefabrykaty powinny być podwieszone za pomocą właściwego dla elementu systemu 

zawieszenia – dla elementów niewyposażonych fabrycznie w kotwy transportowe zaleca się 

stosowanie zawiesia typu „pajączek”, ewentualnie typu „szczęki”. W przypadku elementów 

fabrycznie wyposażonych w kotwy transportowe, unoszenie winno odbyć się przy użyciu 

wszystkich kotew za pomocą odpowiedniego dla systemu sprzęgła dźwigowego. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednią długość zawiesi łańcuchowych. Zbyt krót-

kie mogą prowadzić do uszkodzenia transportowanego elementu. 
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Plac składowy powinien posiadać równą, utwardzoną i odwodnioną nawierzchnię. 

Elementy studni należy ustawiać na podkładach, w sposób zapewniający stabilność i łatwy 

dostęp do uchwytów montażowych. Elementy powinny być składowane w pozycji wbudowa-

nia. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem i nie mogą być lokalizowane w 

pobliżu otwartych wykopów. Zalecana jest ochrona części roboczych złącza przed zabrudze-

niami i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

3. SPRZĘT WYKONAWCY. 
 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawar-

tym w Programie Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.  

Zgodnie z technologią założoną do wykonania sieci technologicznych proponuje się użyć 

następującego sprzętu:  

 Samochód dostawczy 

 Koparka gąsienicowa 0,25m
3
 

 Samochód samowyładowczy 5t 

 Samochód skrzyniowy 

 Zagęszczarka wibracyjna 

 Zgrzewarka do zgrzewania rur PE  

 Agregat prądotwórczy 

 Sprężarka 

 Elektronarzędzia 

 Dźwig samojezdny 6 Mg, 16 Mg,  

 Narzędzia tnące do cięcia rur 

 Szlifierki kątowe 

 Zestaw acetylenowo-tlenowy 

 Spawarki 

 Giętarki 

 Gwinciarka  

 Ucinacze  
 

4. TRANSPORT. 
 

Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji od producenta na plac bu-

dowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone rów-

nomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem 

lub przesuwaniem. Transport powinien się odbywać pojazdami o odpowiedniej długości, 

tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1,0m. 

Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wy-

tycznych. Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. Szczególnie należy zwrócić uwa-

gę na transport rur i kształtek z PE, PP i PVC. 

Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 

 samochód skrzyniowy 

 samochód dostawczy 
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4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagane ogólne”. 

 

4.2. Transport rur  

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem 

rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy 

przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszcze-

gólne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółko-

wym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

 

4.3. Transport elementów prefabrykowanych 

Zaleca się użycie samochodów samorozładowczych wyposażonych w dźwigi HDS. Transport 

kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia 

przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 

zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich mate-

riałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów a średnicach 1,0 m i 1,5 m należy wykonywać za 

pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabry-

katu. 

Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny 

być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabry-

katu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Przy transporcie 

prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny 

być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. Prefabrykaty o powierzch-

niach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania układane na 

przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie 

w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabry-

katów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości be-

tonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatów w 

pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty powinny być układane 

na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. Prefabryka-

ty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładach o 

przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowa-

nym do kształtu tej powierzchni. Transport i rozładunek przepompowni ścieków dokona ich 

producent.  

 

4.4. Transport pierścieni dystansowych i odciążających, włazów kanałowych 

Transport dowolnym samochodem przystosowanym do przewożenia ładunków. Dla zabez-

pieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztyw-
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nienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpo-

wiednich materiałów. 

 

4.5. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 

obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

Alternatywnie wykonać mieszankę na miejscu przy użyciu betoniarki i zgodnych z normami 

komponentami. 

 

4.6. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania  
 

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST-00 - „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Robót, uwzględniający wszystkie 

warunki w jakich będą wykonywane sieci kanalizacyjne.  

Montaż wyposażenia należy wykonać tak, aby spełniało przewidziane dla niego funkcje. Jeże-

li wykonawca zaoferuje urządzenie albo armaturę spełniającą wszystkie wymagania lecz taką, 

że połączenie z innymi urządzeniami, armaturą lub rurociągami będą wymagały zastosowania 

dodatkowych elementów, to wszystkie elementy dodatkowe zespalające elementy podstawo-

we w układ funkcjonalny muszą być uwzględnione w cenie zaoferowanych elementów. 

 

Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identy-

fikacji urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instruk-

cje, ostrzeżenia itp., niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wy-

konane w języku polskim. 

 

Zasady układania rurociągów z PE i PVC. 

Przewody PE i PVC można układać przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki 

optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze względu na kruchość tworzywa w niższych 

temperaturach oraz znaczną rozszerzalność liniową w wyższych temperaturach. 

Zaprojektowane rurociągi PVC posiadają połączenia kielichowe wciskane. Przed wykona-

niem połączeń wewnętrzne powierzchnie kielicha z uszczelką oraz bose końce rur powinny 

być dokładnie wyczyszczone i osuszone oraz posmarowane środkiem zmniejszającym tarcie. 

Do wciśnięcia bosego końca w kielich należy używać wciskarek. Potwierdzeniem prawidło-

wości wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku 

oraz współosiowość łączonych rur. Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, 

każda ostatnia rura, do kielicha, której wciskany będzie bosy koniec rury, powinna być 
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uprzednio ustabilizowana przez wykonanie częściowej obsypki. Bose końce rur należy łączyć 

za pomocą nasuwek z zintegrowanymi uszczelkami. 

Połączenia rur PE wykonywać poprzez zgrzewanie doczołowe lub homogeniczne za pomocą 

muf elektrooporowych. 

Przy zgrzewaniu rury muszą być ustawione współosiowo, a ich końcówki przed zgrzewaniem 

dokładnie wyczyszczone. Każdy zgrzew jest rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i pod-

lega akceptacji Inżyniera. 

Proces zgrzewania prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rury PE montować 

ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

Rury należy układać na podłożu z mieszanki piaskowo-żwirowej i o miąższości dostosowanej 

do średnicy rurociągów, na całej szerokości dna wykopu, zagęszczanym warstwami do 

Is≥0,95 z wyprofilowaniem umożliwiającym uzyskanie kąta podparcia 2α=90º. Podłoże win-

no być układane na nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego lub w przypadku jego przeko-

pania na zagęszczonej do Is≥0,95 warstwie gruntu rodzimego. Dolna część podłoża (poniżej 

dna rury) musi mieć grubość 0,1m +0,1DN dla rur o średnicy do DN 400 i 100 mm + 0,2 DN 

dla rur o DN  400, natomiast górna umożliwiająca uzyskanie kąta podparcia 2α=90º jest uza-

leżniona od średnicy rury i wynosi około 0,2 średnicy zewnętrznej. 

Wszelkie roboty montażowe należy wykonywać po uprzednim ewentualnym odwodnieniu 

wykopów. 

Rury muszą być układane swobodnie na dnie wykopu. 

Do czasu przeprowadzenia próby na szczelność i odbioru miejsca połączeń muszą pozostać 

nie zasypane. 

Zmiany kierunku trasy zarówno w poziomie jak i w pionie rurociągów ze zwojów należy wy-

konać poprzez wygięcie rurociągu, przy zachowaniu odpowiednich promieni gięcia dla danej 

średnicy rury. 

 

5.1.1 Roboty przygotowawcze. 

Oś projektowanego przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 

Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów robo-

czych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków 

osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcin-

kach prostych co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punk-

ty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarza-

nia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osa-

dzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy na-

wiązać do reperów sieci państwowej. 

 

5.1.2 Podłoże pod rurociągi  

Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy 

grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0.05 MPa wg PN–86/B–02480 

dające się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na 

dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu) nie wykazujące zagrożenia korozyjnego. Grubości war-

stwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wyno-

sić 0.2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/–3 cm. Zdjęcie tej war-

stwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
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5.1.3 Obsypka i zagęszczenie gruntu 

Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po 

montażu przewodu. Wykonać obsypkę rur do wysokości 1/2 przewodu oraz zasypkę zgodnie 

z ST-02.  

 

5.1.4. Roboty instalacyjne montażowe. 

Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania przewodów 

powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie z Rysunkami. Dla zapewnienia odpo-

wiedniego ułożenia przewodu zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe 

oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawie-

szony jest ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. 

Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów sta-

łych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. 

kołki drewniane wbite w dno wykopu.  

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszko-

dzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić 

zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i 

zmagazynować poza strefą montażową. 

Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrąż-

ków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. 

Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są 

podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów 

do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ści-

śle przylegać do podłoża na całej swej długości o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do 

swej osi. 

Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podko-

py). Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekra-

czać +/- 2 cm. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych na Rysunkach nie mogą w żad-

nym punkcie przewodu przekroczyć +/- 1 cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu 

przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.  

Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy po-

mocy odpowiednich łuków. Dopuszczalny kąt w pionie lub poziomie na połączeniu rur nie 

powinien przekraczać 2º (tangens kąta skrzyżowania 0,035). 
 

5.1.4.1. Rurociągi grawitacyjne 

Prace montażowe kanalizacji grawitacyjnych wykonać po uprzednim wykonaniu robót ziem-

nych i odwodnieniowych, rozpoczynając od miejsc położonych najniżej i postępować z tymi 

robotami w górę kanału (przeciwnie do kierunku spadku). 

Rurociągi grawitacyjne wykonać z rur PCV przeznaczonych do budowy bezciśnieniowych 

systemów kanalizacyjnych. 

Rurociągi łączyć na wcisk przy wykorzystaniu fabrycznych uszczelek typu wargowego. 

Montaż rur z dla kanalizacji zewnętrznej z PVC, kielichowych z uszczelką należy wykonać w 

następujący sposób: 

- rury należy ułożyć w wykopie na uprzednio odpowiednio przygotowanym podłożu, 

- usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury 
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- nasmarować uszczelkę i bosy koniec wysuwanej rury smarem silikonowym, pośli-

zgowym 

- łączone elementy ułożyć współosiowo 

- włożyć koniec bosy do kielicha 

- wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia 

- nie dopuszcza się wciskania łyżką koparki z uwagi na możliwość uszkodzenia kana-

łów 

- po wykonaniu połączeń rurociąg należy zasypać z odpowiednim zagęszczaniem (złą-

cza należy pozostawić odkryte do czasu przeprowadzenia prób szczelności), aby cię-

żar zasypki ustabilizował rury przed przeprowadzeniem próby ciśnienia 

- pozostałe czynności montażowe należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażu 

producenta rur i obowiązującymi przepisami. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób badany odcinek sieci należy zainwentaryzować 

geodezyjnie, następnie przystąpić do zasypywania jej rurociągów, prowadząc całość tych prac 

zgodnie z warunkami określonymi dla robót ziemnych w ST-02. 
 

5.1.4.2. Rurociągi tłoczne 

Rurociągi tłoczne należy wykonać z polietylenowych rur PE100+ przeznaczonych do budowy 

ciśnieniowych systemów kanalizacyjnych. Zmiany kierunków do 10
º
 realizować poprzez wy-

korzystanie elastyczności rury PE (w granicach dopuszczalnych przez producenta) a powyżej 

poprzez kształtki segmentowe wykonane z tej samej rury warsztatowo. 

Poszczególne odcinki rurociągów jak i zbudowane na nich kształtki polietylenowe łączyć 

metodą zgrzewania doczołowego. Rurociąg układać z ciągłym spadkiem do komory prze-

pompowni co pozwoli na swobodne odpowietrzanie.  

W miejscach zmiany kierunku prowadzenia rurociągów należy dążyć do zachowania natural-

nego zagęszczenia gruntu rodzimego a w przypadku jego naruszenia wykonać należy zagęsz-

czenie w rejonie załamania trasy do co najmniej 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Całość robót ziemnych związanych z wykonaniem omawianych rurociągów prowadzić zgod-

nie z ST-02.  

Połączenia rurociągów ze współpracującymi z nimi przepompowniami ścieków wykonać za 

pomocą złączek połączeniowych (wchodzących w skład dostawy przepompowni lub dobra-

nych odpowiednio do instalacji wewnętrznych przepompowni).  

Po wykonaniu rurociągów należy poddać je próbie szczelności. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby badany rurociąg należy zainwentaryzować geo-

dezyjnie a następnie go zasypać prowadząc całość tych prac zgodnie z warunkami określo-

nymi dla robót ziemnych w ST-02.  

Podczas zasypki należy na wysokości ok. 0,3m nad każdym z omawianych tu rurociągów 

ułożyć taśmę znacznikową z tworzywa sztucznego z wprasowaną z nią taśmą metalową. Za-

stosowanie takiej taśmy stwarza możliwość późniejszego odtworzenia przebiegu polietyleno-

wych rurociągów tłocznych w terenie przy wykorzystaniu dostępnych lokalizatorów. W tym 

celu końce taśmy powinny być wprowadzone do powierzchni ziemi z zakończeniem np. w 

skrzynce żeliwnej do zasuw lub słupku telekomunikacyjnym. Ma to na celu umożliwienie 

podłączenia do taśmy generatora urządzenia lokalizującego. Uwzględniając parametry tech-

niczne spotykanych na rynku lokalizatorów zalecamy odstęp między wprowadzonymi ponad 

teren końcówkami taśmy, który powinien wynosić max 1000m. 

Na każdym załamaniu sieci o kącie powyżej 15° stosować bloki oporowe, wykonane z żelbe-

tu C12/15 (B15).Część przewodu stykającą się z blokiem owinąć taśmą zabezpieczającą. Blok 

oporowy zawsze opierać o nienaruszoną płaszczyznę wykopu. 
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5.1.4.2.1. Zgrzewanie doczołowe 

Polega ono na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni łączonych elementów za pomocą płyty 

grzejnej, a następnie, po odsunięciu ich od płyty, na dociśnięciu do siebie z odpowiednią siłą 

docisku i pozostawieniu do ochłodzenia.  

Prawidłowe wykonanie połączenia metodą zgrzewania pozwala zachować właściwą dla rury z 

PE giętkość na całej długości odcinka oraz wytrzymałość połączeń równą wytrzymałości ru-

ry. 

Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku łączenia rur zakwalifikowanych do tej samej 

grupy wskaźnika szybkości płynięcia (MFI 005 lub MFI 010), żeby użyć rur tej samej średni-

cy i grubości ścianek. 

 
a) Ogólne wytyczne procesu zgrzewania 

Przed rozpoczęciem zgrzewania zawsze należy zapoznać się z instrukcją zgrzewarki. Jeżeli 

kolejne czynności, podane w instrukcji zgrzewarki odbiegają od ogólnych wytycznych poda-

nych niżej, należy zastosować się do instrukcji urządzenia. 

Parametry zgrzewania rur z PE oraz warunki przygotowania do zgrzewania, technologię wy-

konania zgrzewu i kontrolę procesu podano poniżej. 

 
b) Przygotowanie do zgrzewania 

 Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno być równe, czyste i suche, w razie potrzeby 

osłonięte namiotem, 

 Otworzyć zgrzewarkę, 

 Upewnić się, że łączone odcinki rur mogą być swobodnie przesuwane na wózkach w 

czasie łączenia, 

 Sprawdzić czy rury ułożone są prosto i pewnie na wózkach, 

 W celu zapewnienia poprawności wykonania zgrzewu należy końcówki rur ustawić 

osiowo (oznaczenie rur o średnicach większych niż 315 mm powinny zawsze znajdo-

wać się na górze), 

 Uruchomić skrawarkę. Dosuwać rury do noża skrawającego tak długo, aż będą po-

wstawały ciągłe pasma wiór o pełnej grubości ścianki.  

 Oczyścić końce rur i ułożyć rury w uchwytach trzymających i właściwie je zamknąć. 

W przypadku, gdy rury nie są ułożone osiowo, należy zluzować jedną z obejm, a na-

stępnie ponownie dopasować końcówki rur. 

 Odsunąć rury od noża skrawającego, 

 W razie potrzeby przeprowadzić ponowne skrawanie. 

 
c) Proces zgrzewania należy wykonać wg następującego schematu: 

Po nagrzaniu płyty grzewczej do właściwej temperatury należy wsunąć płytę grzewczą po-

między końcówki i docisnąć oba końce rury do płyty. 

Po wystąpieniu na końcach rur wypływki sprawdzić, czy jest ona taka sama na całym obwo-

dzie. Gdy wypływka osiągnie wielkość około 5÷10% grubości ścianki, należy zredukować 

siłę docisku i kontynuować zgrzewanie. Należy równocześnie kontrolować czas operacji. 

Po wstępnym ogrzaniu należy osunąć płytę grzejną. Przy obsłudze ręcznej wykonać to w jak 

najkrótszym czasie. 

Następnie należy dosunąć do siebie zmiękczone końcówki rur i stopniowo zwiększyć siłę 

docisku aż do osiągnięcia żądanej wartości. Podczas chłodzenia siła docisku nie ulega zmia-

nie. 

Po ochłodzeniu zgrzewu należy ostrożnie otworzyć obejmy mocujące i wyjąć rury z maszyny. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

ST-03 Sieci i instalacje sanitarne 

„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Białołęka z przyłączeniem do istniejącego systemu 

kanalizacji wsi Pęcław” 

18 

 
d) Sprawdzenie poprawności zgrzewu 

Po zakończeniu zgrzewania należy zmierzyć wielkość wypływki. Uzyskane wartości powinny 

być zgodne z podanymi w specyfikacji. Sprawdzenia wypływki dokonać na całym obwodzie 

zgrzewu. 

Sprawdzić równomierność wypływki oraz zbadać czy nie występują defekty w szczelinie po-

między wałeczkami wypływki. 

Sprawdzić, czy na powierzchni nie ma nacieków z polietylenu, powstałych w trakcie zgrze-

wania. Nieliczne krople stopniowego polietylenu należy usunąć. 

 

e) Warunki poprawnego wykonania złącza zgrzewanego doczołowo: 

Przed rozpoczęciem właściwego zgrzewania należy wykonać zgrzewanie próbne, celem 

sprawdzenia poprawności sprzętu i doboru właściwych parametrów zgrzewania w danych 

warunkach. Końcówki zgrzewanych rur i płyta z grzewcza muszą być utrzymane w całkowi-

tej czystości. Wszelkie zanieczyszczenia z płyty zgrzewczej przenoszą się na zgrzew, pogar-

szając jego jakość. Rury o średnicach większych niż 180 mm należy poddać dwukrotnemu 

zgrzewaniu próbnemu. 

- łączone elementy winny mieć taką samą średnicę, grubość ścianki oraz tą samą grupę 

wskaźnika szybkości płynięcia. 

- końcówki elementów muszą mieć oczyszczone powierzchnie, 

- należy zachować podane parametry procesu zgrzewania (temperatura, czas, siła docisku 

itp.), 

- nie wykonywać zgrzewania przy temperaturze otoczenia poniżej 0
0
C, w przypadku wiatru 

lub deszczu stosować namiot ochronny,  

- stosować tylko w pełni sprawne zgrzewarki, 

- nie wolno przyspieszać procesu studzenia zgrzewa, 

- łączone elementy muszą być zamocowane współosiowo, 

- rury nie mogą być owalne  w tym celu można stosować łubki dwudzielne dostosowane do 

każdej średnicy. 

 
f) Ocena jakości złącza 

Ocena jakości zgrzewu może być wykonana za pomocą przyrządów pomiarowych, pozwala-

jących na pomiar z dokładnością do 0,5 mm. Polega ona na ocenie kryteriów : 

 rowek "A" między wałeczkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznej po-

wierzchni rury, 

 przesunięcie ścianek łączonych rur "V" nie może przekroczyć 10% nominalnej grubo-

ści ścianki, s 

 szerokość wypływki "B" nie może przekraczać wartości: 0,68e ≤ B ≤ 1,0e 

Ponadto muszą być zachowane proporcje poszczególnych wypływek spoiny: Bmin ≥ 0,9. 

 

5.1.5. Studzienki kanalizacyjne. 

5.1.5.1. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe Ø1000mm. 

Cechy ogólne: 

 studzienki zgodne z normą PN-EN 476:2000 (włazowe),  

 studzienki dostosowane głębokości zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 

5m 
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 studzienki spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczącej stu-

dzienek tworzywowych w obszarach obciążonych ruchem), 

 odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych z PE lub PP 

zgodna z ISO/TR 10358,  

 odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające 

wymagania normy PN-EN 681-1:2002, 

 producent studzienek powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, 

 producent posiadający doświadczenie z badań studzienek w skali rzeczywistej 

udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań, 

 system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta. 

 

Kinety: 

 kinety z PP lub z PE prefabrykowane z podwójnym dnem, tj. kineta z profilem 

hydraulicznym w postaci monolitycznej z dospawaną fabrycznie płytą denną 

(niedopuszczalne łączenie elementów profilu hydraulicznego z elementów), 

 płyta denna w kinecie z wyprofilowanym usztywnieniem w postaci otwartej 

siatki żeber  (żebrowanie widoczne pod spodem kinety), co umożliwia wcięcie 

żeber w podsypkę podczas posadawiania kinety w  wykopie i jej unieruchomie-

nie podczas podłączania systemu kanalizacyjnego;  

 kinety wyposażone w głęboki kielich połączeniowy (20 cm) do łączenia z kar-

bowanym trzonem  

 parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej głębo-

kości (6m) potwierdzony trwałym cechowaniem na kinecie w postaci piktogra-

mu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2 

 żebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiększające sztywność oraz odporność 

na wypór przez wody gruntowe; 

 kolor kinet czarny, 

 trwałość kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badania-

mi 1000 godzinnymi w warunkach podciśnienia -0,5bar w oparciu o PN-EN 

14830:2007 

 integralność konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odkształcenie 

kanału przewodu głównego studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzin-

nymi w warunkach podciśnienia -0,5bar w oparciu o PN-EN 14830:2007  

 100%-owa szczelność połączeń rur z króćcami nastawnymi sprawdzana w wa-

runkach badania D w oparciu o normę PN-EN 1277:2005, 

 różne typy kinet: 

a) kinety przelotowe o kątach 0, 30, 60 i 90 stopni,  

b) połączeniowe z jednym dopływem pod kątem 90 stopni  

c) zbiorcze pod kątem 90 st. lub 45 stopni 

 króćce do łączenia rur kielichowe zintegrowane z kinetą – niedopuszczalne 

króćce bose lub połączenia w postaci uszczelki manszetowej  

 w zakresie średnic króćców do 315 mm włącznie nastawne kielichy składające 

się z gniazda wyposażonego w przegub kielichowy do łączenia rur umożliwiają-
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cy zmianę kierunku ustawienia +/-7,5° w każdej płaszczyźnie. Połączenie gniaz-

da z przegubem uszczelnione za pomocą O-ringu   

 łączny kąt zmiany kierunku przepływu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie 

kinet przelotowych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymi kielichami umożliwiające 

zmianę kierunku kanalizacji o dowolny kąt; 

 króćce połączeniowe dla rur gładkościennych i karbowanych 

 w króćcach kinet do połączenia rur gładkościennych uszczelki z pierścieniem 

tworzywowym usztywniającym; 

 kinety z wysokosprawną, potwierdzoną testami hydrauliką, co ogranicza po-

wstawanie zatorów, zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug (pozytywne 

wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniające niezakłócony charak-

ter przepływu oraz brak spiętrzenia przy łączeniu strug ścieków oraz przy zmia-

nach kierunku przepływu; 

 spocznik na wysokości H = D, co gwarantuje brak zalania przy 100%-owym 

wypełnieniu kanału 

 spadek spocznika 4,5st.  

 powierzchnia spocznika z PP „ryflowana” – przeciwpoślizgowa 

 

Rura trzonowa karbowana z PP 

 trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP o sztywności obwo-

dowej SN≥ 2 KN/m
2 

zgodnie z normą PN-EN 13598-2:2009 

 konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbów dosto-

sowanym do zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół 

studzienki,   

 przy montażu zgodnym z zaleceniami producenta (> 90% SP dla terenów zielo-

nych, 95% SP dla dróg o umiarkowanym obciążeniu ruchem drogowym i 98% 

SP dla dróg o dużym obciążeniu ruchem drogowym) studzienka odporna na wy-

pór wód gruntowych, 

 dzięki falistej powierzchni zewnętrznej, współpracująca z gruntem w zmiennych 

warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierównomiernych obcią-

żeń od gruntu bez utraty szczelności,   

 średnica wewnętrzna rury 1000 mm, średnica zewnętrzna 1103 mm   

 kolor rury karbowanej czarny,  

 możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury co 10 cm, 

 możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkła-

dek „in situ” o średnicach DN110, DN160 i DN200 

 możliwość przedłużenia trzonu za pomocą złączki dwukielichowej 

 połączenie z kinetami oraz stożkiem kielichowe z uszczelką kształtową,  

 

Stożek studzienki 

 stożek studzienki zmieniający średnice z 1000 na 600 wykonany z PP  

 część cylindryczna stożka z wejściem 600mm usytuowanym mimośrodowo w 

postaci karbowanej dw = 600 mm, dz = 670 mm. 
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 stożek z połączeniem kielichowym do łączenia z rurą trzonową  

 głębokość kielicha połączeniowego stożka – 20cm 

 stożek wyposażony w zawieszenie dla drabinki  

 średnica wewnętrzna wejścia do stożka > 600 mm, (niedopuszczalne zawężanie 

światła otworu przez montaż stopnia drabiny), 

 możliwość skracania stożka w części cylindrycznej oraz możliwe ucięcie kieli-

cha 

 

Drabinka 

 wewnątrz studzienki montowana na stałe bezpieczna, ergonomiczna drabinka z 

dwoma wzdłużnikami wykonana z GRP spełniająca wymagania normy PN-EN 

14396:2006, co potwierdza trwałe cechowanie znakiem CE 

 drabinka zawieszana w stożku i mocowana w rurze tronowej poprzez obejmę 

składająca się z taśmy z powierzchnią przeciwślizgową z TPE i wsporników z 

PP 

 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13598-2 potwierdzona badaniami wy-

trzymałość zamocowania drabiny siłą o wartości 6 kN oraz wytrzymałość na 

maksymalne pionowe obciążenie 2,6 kN 

 drabinka w kolorze żółtym, gwarantującym dobrą widoczność na kontrastowym 

tle i bezpieczeństwo osoby wchodzącej, 

 szczeble drabinki posiadające przeciwpoślizgową powierzchnię górną  

 stopnie włazowe są odporne, tak jak cała studzienka, na korozyjne oddziaływa-

nie środowiska ścieków komunalnych, 

 parametry geometryczne drabinki zgodne z normą PN-EN 14396:2006 gwaran-

tujące bezpieczeństwo i ergonomie: 

- szerokość stopni - 32 cm 

- odległość pomiędzy stopniami – 30 cm   

- od drabinki od ściany studzienki - 12 cm w stożku, 15 cm w trzonie 

 

Zwieńczenia 

 zwieńczenia studzienek w miejscach obciążonych ruchem o konstrukcji „pływa-

jącej” składające się z włazu opartego na żelbetowym pierścieniu odciążającym 

lub stożku z mieszanki tworzyw – powiązane z konstrukcją drogi, nieprzenoszą-

ce obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia,   

 włazy żeliwne (klasa A15, B125 lub D400) lub żeliwne z wypełnieniem beto-

nowym (klasa B125 lub D400), 

 włazy niewentylowane – ograniczające wydostawanie na zewnątrz oparów z ka-

nalizacji oraz zabezpieczające przedostawanie się do systemu kanalizacyjnego 

piasku i zanieczyszczeń z nawierzchni, 

 włazy klasy D 400 z korpusem o wysokości 115 mm, 

 wewnętrzny wymiar otworu żelbetowego pierścienia min 700 mm gwarantujący 

dylatację pomiędzy pierścieniem a trzonem stożka z żebrami a nawierzchnią 

utwardzoną, 
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 zewnętrzne gabaryty pierścienia żelbetowego - średnica 1100mm, wysokość 150 

mm, 

 elementy zwieńczeń posiadające aprobatę IBDiM, 

 włazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadające certyfikat niezależnej 

jednostki certyfikującej. 

 

5.1.5.2. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe niewłazowe Ø425mm. 

Cechy ogólne 

 studzienki zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe),  

 pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniające niezakłócony 

charakter przepływu oraz brak spiętrzenia przy łączeniu strug ścieków oraz przy 

zmianach kierunku przepływu, 

 dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna ITB, 

 dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,  

 możliwość stosowania na terenach górniczych – pozytywna opinia GIG do IV katego-

rii terenów górniczych włącznie, 

 odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych z PP zgodna z ISO/TR 

10358,  

 odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające wyma-

gania normy PN-EN 681-1: 2002, 

 producent studzienek powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, 

 producent posiadający doświadczenie z badań studzienek w skali rzeczywistej udo-

kumentowane raportami z przeprowadzonych badań, 

 system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta. 

 

Rura trzonowa karbowana z PP 

 rura trzonowa karbowana z PP o sztywności SN≥ 4 KN/m2,  

 konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbów dostosowa-

nym do zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół studzienki,  

 przy prawidłowym montażu (> 90% SP dla terenów zielonych, 95% SP dla dróg o 

umiarkowanym obciążeniu ruchem drogowym i 98% SP dla dróg o dużym obcią-

żeniu ruchem drogowym ) studzienka odporna na wypór wód gruntowych, 

 możliwość zastosowania zabudowy do głębokości 6 m p.p.t., 

 szczelność studzienki przy poziomie wody gruntowej do 5 m powyżej najniższych po-

łączeń kielichowych, 

 dzięki falistej powierzchni zewnętrznej - rura współpracująca z gruntem w zmiennych 

warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierównomiernych obciążeń 

od gruntu bez utraty szczelności, 

 średnica wewnętrzna rury 425 mm, średnica zewnętrzna 476 mm,  

 z uwagi na utrudnienie dostępu dla sprzętu eksploatacyjnego nie zalecana jest średnica 

wewnętrzna rury mniejsza niż 425 mm, a światło studzienki na całej wysokości 
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studzienki nie powinno być mniejsze niż 400 mm (otwór włazu, rury teleskopo-

wej), 

 kolor rury karbowanej pomarańczowy,  

 możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury co 8 cm, 

 możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in 

situ”  o średnicach DN110 i DN160. 

 

Kinety 

 kinety z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodą wtrysku (niedopusz-

czalne łączenie elementów profilu hydraulicznego z elementów); 

 kolor kinet czarny; 

 specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha połączeniowego kinety ułatwiająca 

montaż rury wznoszącej karbowanej (zredukowanie siły wcisku przy montażu do 

50%); 

 dno kinet płaskie umożliwiające łatwe usytuowanie na dnie wykopu;  

 potwierdzona badaniami zgodnymi z PN-EN 13598-2 trwałość przy poziomie wody 

gruntowej – 5 metrów; 

 żebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiększające sztywność oraz odporność na 

wypór przez wody gruntowe; 

 różne typy kinet:  

a) kinety przelotowe o kącie 0
0
 w zakresie średnic 110-315 (PVC-u) lub 150-

300 (dla rur dwuściennych),  

b) kinety przelotowe o kątach 30, 60 i 90
0
 w zakresie średnic 160-200 (PVC-

u) lub 150-200 (dla rur dwuściennych), 

c) połączeniowe (zbiorcze) z dwoma dopływami pod kątem 90
0
,  

d) z jednym dopływem prawym lub lewym, dopływy pod kątem 90 stopni, 

umożliwiające skrócenie długości przykanalików i optymalizację ich zabu-

dowy, 

 kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanałami dopływowymi bocznymi 

o 30 mm powyżej dna kanału głównego;  

 kinety wyposażone w zintegrowane króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie 

dopływów i odpływu; 

 króćce kielichowe zintegrowane z kinetą i w zakresie średnic króćców do 315mm 

włącznie umożliwiające zmianę kierunku ustawienia +/- 7,5° w każdej płaszczyź-

nie;  

 nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umożliwiające 

zmianę kierunku kanalizacji o dowolny kąt; 

 dzięki temu zmiana kierunku następuje w kinecie przepływowej, co ułatwia eksploata-

cję (niedopuszczalne wykonanie załamań 30, 45, 60 st. z zastosowaniem kształtek; 

 nastawne kielichy niezbędne są do zabudowy studzienek na kanałach o dużych spad-

kach; 

 w króćcach kinet do połączenia rur gładkościennych uszczelki z pierścieniem tworzy-

wowym usztywniającym; 
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 kinety z wysokosprawną, potwierdzoną testami hydrauliką, co ogranicza powstawanie 

zatorów, zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug;  

 ułatwiają przeprowadzenie czynności eksploatacyjnych oraz ograniczają ich częstotli-

wość.  

 

Rury teleskopowe 

 rury teleskopowe z rury PVC-u ze ścianką litą o wysokiej trwałości,  

a) o wymiarze w świetle >400 mm, umożliwiające dostęp sprzętu eksploatacyj-

nego w dyspozycji przyszłego eksploatatora odporne na szeroki zakres tempe-

ratur występujących podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w dro-

gach w czasie montażu i eksploatacji,  

b) odporne na obciążenia dynamiczne od ruchu  (niedopuszczalne rury telesko-

powe z rdzeniem spienionym),  

 połączenie rury teleskopowej z włazem rozłączne - na zaczepy – konstrukcja wpływa-

jąca na trwałość rozwiązania, odporne na obciążenia dynamiczne oraz zmiany se-

zonowe temperatury oraz wysokie temperatury podczas wylewania powierzchni 

asfaltowej (niedopuszczalne połączenie termokurczliwe, śrubowe lub wciskowe ła-

twe do zniszczenia na skutek obciążeń dynamicznych i zmian temperaturowych), 

 rury teleskopowe  o długości 375 mm lub 750 mm dostosowane do różnych grubości 

konstrukcji drogi umożliwiające dokładne ustalenie wysokości studzienki, wyrów-

nanie poziomu włazu/wpustu z nawierzchnią.  

 

Zwieńczenia 

 zwieńczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukcji „pływającej” 

– powiązane z konstrukcją drogi, nie przenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej 

podłączenia;  

 włazy/wpusty wykonane z żeliwa szarego; 

 włazy nie wentylowane – ograniczające wydostawanie na zewnątrz oparów z kanali-

zacji oraz zabezpieczające przedostawanie się do systemu kanalizacyjnego piasku i 

zanieczyszczeń z nawierzchni; 

 włazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadające certyfikat jednostki certyfi-

kującej; 

 wpusty wyposażone w wiaderka do łapania zanieczyszczeń; 

 w klasie A15 (w terenach poza klasowych  - nieobciążonych ruchem oraz w obszarach 

ruchu pieszego i rowerów) możliwość przykrycia studzienki pokrywą z PP ułożo-

ną bezpośrednio na rurze karbowanej lub pokrywą żelbetową lub tworzywową na 

stożku żelbetowym lub tworzywowym; 

 włazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadające certyfikat niezależnej jed-

nostki certyfikującej; 

 pozostałe elementy zwieńczeń posiadające dopuszczenie do stosowania w inżynierii 

komunikacyjnej (aprobata IBDiM). 
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5.1.6. Próba szczelności. 

5.1.6.1 Rurociągi grawitacyjne 

Po wykonaniu sieci należy poddać je próbie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i 

infiltracji wód gruntowych do kanału. Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z wymaga-

niami PN-EN 1610:2002 (Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych), Warunkami tech-

nicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wyd. PKTSGGiK Warsza-

wa 1994r. oraz zaleceniami instrukcji montażowej producenta zastosowanych rur. Spośród 

wymienionych tu wymagań na szczególną uwagę zasługują: 

- odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanału między studzienkami z za-

mknięciem wszystkich odgałęzień, 

- optymalna długość badanego odcinka sieci wynosi ok. 50m, 

- przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być obni-

żony o co najmniej 0,5m poniżej dna wykopu, 

- przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, 

powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5m w stosunku do rzędnej terenu w 

miejscu studzienki niższej, 

- zastosowanie metody przeprowadzenia próby i wielkości ciśnienia próbnego określo-

nych przez producenta rur 

- podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzien-

kach - nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie: 

- 30min. na odcinku o długości do 50m, 

- 60min. na odcinku o długości ponad 50m 

- badanie na infiltrację przeprowadzić jedynie w przypadku występowania wody grun-

towej powyżej posadowienia dna kanału. 

- badanie na infiltrację wykonać na całkowicie wykonanej w określonym terenie sieci 

bez podziału jej na odcinki, co wynika z faktu konieczności przerwania przed tą próbą 

odwodnienia wykopów. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez wykonawcę i 

Inżyniera. 

 

5.1.6.2 Rurociągi tłoczne 

Po wykonaniu rurociągów należy poddać je próbie szczelności z zachowaniem następujących 

zasad: 

- próbę szczelności na rurociągach dłuższych niż 800m należy wykonywać odcinkami; 

optymalne długości badanych odcinków mieszczą się w granicach 300÷500m, 

- kształtki połączeniowe i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby, 

- odcinki rur między ich połączeniami powinny być zasypane z zagęszczeniem gruntu o 

próba może odbyć się dopiero po 48 godzinach od momentu zasypania, 

- maksymalna temperatura wody przy próbie ciśnieniowej może wynosić 20˚C, 

- wypełnienie badanego przewodu woda powinno odbywać się powoli z najniższego 

punktu rurociągu, 

- ciśnieniową próbę szczelności należy przeprowadzić po wzrokowym sprawdzeniu po-

łączeń, 

- po całkowitym odpowietrzeniu i napełnieniu rurociągu należy pozostawić go na co 

najmniej 12 godzin celem ustabilizowania się temperatury, 

- po podniesieniu ciśnienia do poziomu ciśnienia próbnego należy odczekać ok. 2 go-

dziny celem jego ustabilizowania, 
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- ciśnienie próbne rurociągów p=0,6 MPa, 

- ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 

10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie powinien przekraczać 0,06 

MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 

MPa, 

- Po zakończeniu próby ciśnienia należy zmniejszyć jego wartość w sposób kontrolo-

wany aż do całkowitego opróżnienia badanego przewodu. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez wykonawcę, 

Inżyniera i użytkownika.  

Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania 

powinien być możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu 

oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z 

uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunię-

ciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana arma-

tura przed przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do 

wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewo-

du, każda rura powinna być w środku obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem, a ponadto w 

szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane.  

Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej.  

 

5.1.7. Ochrona istniejącego uzbrojenia podziemnego i dróg. 

W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci kanalizacyjnej z drogami, tam gdzie nie można 

naruszyć nawierzchni, należy wykonać przecisk w korpusie drogi a rury przewodowe sieci 

umieścić w rurach ochronnych.  

Rurociągi przewodowe układać w rurach ochronnych na płozach umieszczonych co 1,5 m. 

Dodatkowo na każdym końcu rury ochronnej uwzględnić należy konieczność montażu tzw. 

podwójnej podpory.  

Do zamknięcia końców rury ochronnej zastosować manszety uszczelniające.  

W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i montażowe 

należy prowadzić ze szczególną ostrożnością i w porozumieniu z właścicielami lub użytkow-

nikami tych sieci. 

 

5.1.8. Inspekcja kanałów telekamerą 

Po zakończeniu robót, należy wykonać inspekcję za pomocą telekamery wykonanych kana-

łów grawitacyjnych. Pozytywny wynik inspekcji będzie warunkiem odbioru robót. 

 

5.2. Warunki szczegółowe realizacji robót. 

Zagłębienie kanałów grawitacyjnych wynosi od 1,49m do 4,76m p.p.t. 

Minimalny spadek, z jakim należy wykonać kanały grawitacyjne i=6‰. 

Rury należy ułożyć na podsypce z piasku o grubości 20 cm.  

Warunki gruntowo-wodne przedstawione są dokumentacji geologicznej.  

Rurociągi układać w suchym wykopie.  

Głębokość układania przewodów zgodna z profilami podłużnymi. 

Obsypkę rurociągów należy wykonać przed przeprowadzeniem próby szczelności.  

Obsypka powinna być wykonywana do momentu uzyskania grubości warstwy co najmniej 

0,3 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. 

Włączenia kaskadowe do studzienek wykonać zgodnie z 5.2.1.3. 
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Kaskady - odejścia rurą spadową, wykonać za pomocą układu spadowego (trójnik, kolano, 

króćce, złączki) o tej samej średnicy co rura dopływowa.  

Po wykonaniu sieci należy wykonać próbę szczelności i inspekcję kanału telekamerą. 

Wodę zużytą do wykonania prób szczelności odprowadzić tymczasowym rurociągiem. 

W miejscach wystąpienia kolizji rurociągów z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać mon-

taż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, kabli energetycznych i telekomunikacyj-

nych, a prace montażowe prowadzić ze szczególną ostrożnością. 

Roboty w miejscach wszystkich skrzyżowań z innymi elementami istniejącej infrastruktury 

technicznej wykonać zgodnie z warunkami ich właścicieli. 

 

5.2.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

5.2.1.1. Kanał z rur PVC dn 160, 200mm 

Kanały z rur PVC dn 160, 200 mm należy wykonać z zachowaniem warunków opisanych w 

p. 5.2. 

Kanały włączyć do studzienek za pomocą łączników – wstawek studzienkowych. 

Rurociągi należy układać w przygotowanym suchym wykopie na podsypce piaskowej. 

Głębokość układania przewodów zgodna z profilami podłużnymi. 

Po wykonaniu sieci należy wykonać próbę szczelności zgodnie z p. 5.1.6.1. i inspekcję kanału 

telekamerą zgodnie z p. 5.1.8. 

 

5.2.1.2. Obsypka rurociągu piaskiem  

Po ułożeniu przewodów, wykonać obsypkę rurociągu. Obsypka powinna być wykonywana do 

momentu uzyskania grubości warstwy co najmniej 0,3 m (po zagęszczeniu) powyżej wierz-

chu rury.  

Obsypkę rurociągów należy wykonać przed przeprowadzeniem próby szczelności.  

Obsypkę wykonać zgodnie z wymogami przedstawionymi w ST-02 p. 5.1.6.2. Jako materiał 

do wykonania obsypki użyć piasek lub uzyskać go poprzez przesianie gruntu przeznaczonego 

do zasypki. 

 

5.2.1.3. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe Ø1000 mm i 425 mm 

Studzienki należy wykonać z zachowaniem warunków opisanych w p. 5.2. 

Studnie tworzywowe należy posadawiać na wyrównanym i odwodnionym podłożu, na pod-

sypce z piasku gr. 15,0cm, zagęszczonej do 95,0% w/g skali Proctora.  Podsypka nie może 

zawierać kamieni. 

Wszystkie włazy kanałowe, żeliwne typu D400 powinny być montowane na żelbetowym 

pierścieniu odciążającym. 

Zasypywanie studzienek z PE wykonywać obsypką piaskową, zagęszczoną warstwami do 

93,0 ÷ 94,0% w skali Proctora. Szerokość zasypki studzienek Ø1000mm powinna wynosić 

50,0 cm licząc od zewnętrznej ścianki studzienki a studzienek Ø425mm – 30,0 cm. 

Przy wszystkich studzienkach należy bardzo starannie dokonać zagęszczenia górnej warstwy 

zasypki a szczególnie warstwy pod pierścieniem odciążającym. 
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5.2.2. Rurociąg tłoczny. 

W miejscach wystąpienia kolizji rurociągów z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać mon-

taż konstrukcji podwieszeń rurociągu. Po wykonaniu rurociągu należy wykonać próbę szczel-

ności. 

 

5.2.2.1. Rurociągi tłoczne z rur PE 

Rurociąg tłoczny należy wykonać z rur PE100+, PN 10 zgrzewanych doczołowo układanych 

w wykopie na podsypce z pospółki o grubości 20cm na głębokości wg profilu. 

Usytuowanie uzbrojenia podziemnego należy oznakować w terenie tabliczką informacyjną 

mocowaną na słupku stalowym Ø32 mm wbetonowanym w ziemię, zgodnie z PN-86/B-

09700. 

Zmiany kierunków do 10
º
 wykonać poprzez wykorzystanie elastyczności rury PE (w grani-

cach dopuszczalnych przez producenta) a powyżej poprzez łuki:  

- łuk segmentowy od 10º do 90º.  

Trasę przebiegu rurociągu oznakować taśmą z tworzywa sztucznego. 

 

5.2.2.2. Obsypka rurociągu 

Po ułożeniu przewodów, wykonać obsypkę rurociągu. Obsypka powinna być wykonywana do 

momentu uzyskania grubości warstwy co najmniej 0,3 m (po zagęszczeniu) powyżej wierz-

chu rury.  

Obsypkę rurociągów należy wykonać przed przeprowadzeniem próby szczelności.  

Obsypkę wykonać zgodnie z wymogami przedstawionymi w ST-02 p. 5.1.6.2. Jako materiał 

do wykonania obsypki użyć piasek lub uzyskać go poprzez przesianie gruntu przeznaczonego 

do zasypki. 

 

5.2.2.3. Studzienka rozprężna tworzywowa dn1000 mm 

Włączenie rurociągu tłocznego wykonać za pomocą studzienki rozprężnej tworzywowej o 

średnicy dn 1000 mm łączonych na uszczelki elastomerowe. Zwieńczenie studni – pokrywa 

żelbetowa z pierścieniem odciążającym z włazem żeliwno-betonowym D400. Przejścia ruro-

ciągu przez ściany studni należy wykonać, jako szczelne stosując uszczelki systemowe lub 

tuleje stalowe i łańcuchy uszczelniające. 

Studzienkę rozprężną wykonać zgodnie z wymogami przedstawionymi w p. 5.1.5.1. 

 

5.2.2.4.Przepompownie ścieków sanitarnych 

Projektuje się montować w szeroko przestrzennym wykopie, (przy dużym napływie 

wód gruntowych dopuszcza się umocnienie ściankami szczelnymi). 

W tak przygotowanym wykopie, montować poszczególne elementy zbiornika przepompowni. 

Następnie należy obsypać warstwami piasku zmieszanego z cementem wkoło zbiorników, do 

poziomu wody gruntowej z zagęszczeniem warstwami. Powyżej - po ułożeniu rurociągów 

technologicznych na zagęszczonym podłożu - zasypywać wykop, zagęszczając warstwami 

grunt. 

Ścianki szczelne z grodzic przewiduje się do pozostawienia w gruncie, na poziomie 

około 0,50 m powyżej rzędnej zwierciadła wody gruntowej. 
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5.2.2.4.1. Przepompownia P2 

Obudowa: 

 Prefabrykaty betonowe średnicy Ø2000mm, łączone zgodnie z technologią wykonywania 

studni betonowych (stosować zalecenia Producenta). 

 Pomost obsługowy kratownica ze stali ko. lub tworzywowy. 

 Właz ze stali ko., zamykany na kłódkę o wymiarach 780x1050 mm umożliwiający swo-

bodny demontaż pomp. 

 Wymiary włazów sprawdzić i dostosować do rodzaju zamontowanych pomp. 

 

Wykonanie przepompowni: 

Wykop szerokoprzestrzenny lub o ścianach pionowych w ściance szczelnej z grodzic stalo-

wych G62. 

 

Montaż przepompowni: 

- Podbudowa:  

- płyta betonowa wyrównująca. min. B15 o gr. 0,20 m, 

- podsypka piaskowo-żwirowa o gr. 0,20 m. 

- Umieścić zbiornik w odwodnionym i umocnionym wykopie, zgodnie z Instrukcja dostar-

czaną przy dostawie; 

- Powierzchnie zewnętrzne studni zaizolować masą bitumiczną; 

- Obsypać suchym betonem min. 25cm od ściany do poziomu wody gruntowej z zagęszcze-

niem warstwami; 

- Wykonać obsypkę piaszczystą z zagęszczeniem warstwami do 0,95 wg Proctora; 

- Podłączyć rurociągi do króćców przepompowni; 

- Wykonać zasypkę wykopu; 

- Wykonać fundament pod rozdzielnię zasilająco-sterujacą pompowni; 

- Zamontować wyposażenia pompowni wg opisu zbiornika pompowni; 

- Zamontować pompy, rozdzielnię zasilająco-sterującą oraz sondę hydrostatyczną poziomu. 

 

Wyposażenie : 

 Pompa zatapialne ze stopą kolanową i sprzęgiem Q=3,99 l/s; H=18 m; N=3,0 kW 

 Wywietrzniki dachowe 110mm na podstawie dachowej tworzywowej typ B110 

 Prowadnica pompy z rury ze stali ko. 2’, długość wg rysunku 

 Gniazdo na przenośny żuraw do wyciągania pomp z podstawą i rurą 78mm 

 Drabinka złazowa ze stali kwasoodpornej z wyciąganym pochwytem 

 Deflektor z stali kwasoodpornej 

 Sonda hydrostatyczna poziomu z rejestratorem i sterownikiem pracy pomp 

 

Rurociągi i armatura 

 Rurociągi stal ko. o połączeniach kołnierzowych. 

 Armaturę stanowią : zasuwa żeliwna klinowa kołnierzowa klasy 111G, zawór 

zwrotny żeliwny kołnierzowy kulowy. 

 Kształtki kolana hamburskie z wywijkami i kołnierzami luźnymi, trójniki sko-

śne kołnierzowe kute  

 Odgałęzienie od poziomu tłocznego z rur stal kwasoodpornych 1H18N9T sta-

nowi rurociąg mieszający zbiornik przepompowni. 

 Nasada strażacka z zaworem odcinającym DN50 

 Manometr 
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Przejścia rurociągów przez ściany w tulejach stalowych lub PVC wklejanych w na prefabry-

kacji kręgów z uszczelnieniem łańcuchem uszczelniającym.  

Rurociąg tłoczny musi być dostosowany do rurociągu tłocznego zewnętrznego . 

Wykonać próby szczelności rurociągów przewodowych. 

 

5.2.2.4.2.  Przepompownia P3 

Obudowa: 

 Prefabrykaty betonowe średnicy Ø2000mm, łączone zgodnie z technologią wykonywania 

studni betonowych (stosować zalecenia Producenta). 

 Pomost obsługowy kratownica ze stali ko. lub tworzywowy  

 Właz ze stali ko., zamykany na kłódkę o wymiarach 780x1050 mm umożliwiający swo-

bodny demontaż pomp. 

Wymiary włazów sprawdzić i dostosować do rodzaju zamontowanych pomp. 

 

Wykonanie przepompowni: 

Wykop szerokoprzestrzenny lub o ścianach pionowych w ściance szczelnej z grodzic stalo-

wych G62. 

 

Montaż przepompowni: 

- Podbudowa:  

- płyta betonowa wyrównująca. min. B15 o gr. 0,20 m, 

- podsypka piaskowo-żwirowa o gr. 0,20 m. 

- Umieścić zbiornik w odwodnionym i umocnionym wykopie, zgodnie z Instrukcja dostar-

czaną przy dostawie; 

- Powierzchnie zewnętrzne studni zaizolować masą bitumiczną; 

- Obsypać suchym betonem min. 25cm od ściany do poziomu wody gruntowej z zagęszcze-

niem warstwami; 

- Wykonać obsypkę piaszczystą z zagęszczeniem warstwami do 0,95 wg Proctora; 

- Podłączyć rurociągi do króćców przepompowni; 

- Wykonać zasypkę wykopu; 

- Wykonać fundament pod rozdzielnię zasilająco-sterujacą pompowni; 

- Zamontować wyposażenia pompowni wg opisu zbiornika pompowni; 

- Zamontować pompy, rozdzielnię zasilająco-sterującą oraz sondę hydrostatyczną poziomu. 

 

Wyposażenie : 

 Pompa zatapialna ze stopą kolanową i sprzęgiem P3 – Q=3,48 l/s; H=4,0 m; N=1,0kW 

 Wywietrzniki dachowe 110mm na podstawie dachowej tworzywowej typ B110 

 Prowadnica pompy z rury ze stali ko. 2’; długość wg rysunku 

 Gniazdo na przenośny żuraw do wyciągania pomp z podstawą i rurą 78mm – w prze-

pompowniach zlokalizowanych poza pasem drogowym 

 Drabinka złazowa ze stali kwasoodpornej z wyciąganym pochwytem 

 Deflektor z stali kwasoodpornej 

 Sonda hydrostatyczna poziomu z rejestratorem i sterownikiem pracy pomp 

 

Rurociągi i armatura 

 Rurociągi stal ko. o połączeniach kołnierzowych. 

 Armaturę stanowią : zasuwa żeliwna klinowa kołnierzowa klasy 111G, zawór 

zwrotny żeliwny kołnierzowy kulowy. 
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 Kształtki kolana hamburskie z wywijkami i kołnierzami luźnymi, trójniki sko-

śne kołnierzowe kute  

 Nasada strażacka z zaworem odcinającym DN50 

 Manometr 

Przejścia rurociągów przez ściany w tulejach stalowych lub PVC wklejanych w na prefabry-

kacji kręgów z uszczelnieniem łańcuchem uszczelniającym.  

Rurociąg tłoczny musi być dostosowany do rurociągu tłocznego zewnętrznego. 

Wykonać próby szczelności rurociągów przewodowych. 
 

5.2.2.5. Studzienka odpowietrzająca 800 wraz wyposażeniem technologicznym  

Zestaw napowietrzająco-odpowietrzający składa się z rury osłonowej PEØ 800 dla armatury 

odcinającej, zaworu napowietrzająco odpowietrzającego, mechanizmu uruchamiającego. Za-

wór montowany na trójniku średnicy DT/80 mm 

Rura osłonowa z PE zwieńczona betonowym pierścieniem odciążającym zbrojonym prętami 

stalowymi Ø8 mm o średnicy pierścienia Ø 1300/800 mm i żeliwną pokrywą włazu Ø 925 

mm klasy D400(C250). Pod pierścieniem aż do poziomu rurociągu tłocznego wykonać ob-

sypkę piaskowo – żwirową w formie walca o średnicy 120 cm. 

W studzience zainstalować zestaw odpowietrzający składający się z : 

 Zespół napowietrzająco-odpowietrzający do ścieków DN80 mm, kołnierzowy, PN10 – 

1 szt. 

 Króciec dwukołnierzowy dn 50mm, l=100mm, ze stali nierdzewnej – 1 szt. 

 Zasuwa nożowa DN80mm, PN10 – 1 szt. 

 Tuleja kołnierzowa PE z kołnierzem dociskowym DN100mm – 1 szt. 

 Trójnik redukcyjny kołnierzowy DN100/80mm - 1 szt. 

 

Na odcinku P2 do SR występuje 1 studnia SOD: 

- SOD pomiędzy punktami Z4.1-Z6 

 

5.2.2.6. Punkt rewizyjno płuczący 

Stanowi hydrant podziemny wolno przelotowy DN 80 mm zintegrowany z zasuwa odcinają-

cą. Hydrant montowany na rurociągu tłocznym za pomocą trójnika średnicy 80 mm. Zwień-

czenie złączki hydrantowej i trzpienia zasuwy umieszczone w płycie betonowej walcowej z 

komorą i otworem pod właz rewizyjny żeliwno betonowy klasy C250. Płytę wykonać na pre-

fabrykacji.  

Wymiary płyty Ø 1200/600/400 mm. Pod pierścieniem wykonać podsypkę piaskowo – żwi-

rową grubości 30 cm. 

 

Na odcinku P2 do SR występują 2 punkty rewizyjno płuczące: 

- PRP1 pomiędzy punktami Z6-Z8 

- PRP2 pomiędzy punktami Z8-Z8.2 

 

5.2.3. Odgałęzienia boczne kanałów z rur PVC Ø160, 200mm. 

Odgałęzienia boczne kanałów należy wykonać z rur PVC o średnicy Ø160, 200mm. 

Odgałęzienia kanałów należy prowadzić do granicy działek i  zakończyć tworzywową studnią 

przyłączeniową Ø 425mm. 

Rurociągi należy układać w przygotowanym suchym wykopie na podsypce piaskowej. 

Głębokość układania przewodów zgodna z profilami podłużnymi. 
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Po wykonaniu sieci należy wykonać próbę szczelności zgodnie z p. 5.1.6.1. i inspekcję kanału 

telekamerą zgodnie z p. 5.1.8. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1 Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania 

Ogólne”. 

 

6.2. Roboty montażowe. 

Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy 

PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

a)  zgodności z Rysunkami,  

b)  jakości urządzeń oraz materiałów zgodnie z wymaganiami ST 

c)  prawidłowego ustawienia oraz mocowania urządzeń 

d)  prawidłowego wykonania połączeń 

e)  ułożenia przewodów: 

- głębokości ułożenia przewodu, 

- ułożenia przewodu na podłożu, 

- odchylenia osi przewodu, 

- odchylenia spadku, 

- zmiany kierunków przewodów, 

- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 

- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 

- zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 

- kontrola połączeń przewodów, 

- kontrola izolacji 

f)  układania przewodu w rurach ochronnych, 

g)  szczelności przewodu, 

h)  inspekcję kanałów telekamerą  

i)  sprawdzenie przewodów sygnałowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izo-

lacji i ciągłości żył, zgodności oznakowania z adresami podanymi na Rysunkach 

j)  sprawdzenie przewodów sygnałowych - nieelektrycznych w zakresie: odpowied-

nich spadków, możliwości odpowietrzeń i odwodnień, doboru przekroju, odległości 

od ośrodków o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, drożności i szczelności 

k)   wykonanie pomiarów i badań elektrycznych. 

 

6.3. Dopuszczalne tolerancje: 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

- odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać± 0,5 cm 

- odchylenie w planie osi przewodu nie powinno przekraczać ± 2 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie studzienek nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

- różnice rzędnych w profilu nie powinno przekraczać ±0,5 cm, 

- podczas badań szczelności rurociągów grawitacyjnych z rur PVC i PE nie po-

winien nastąpić ubytek wody. 
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Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta 

dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warun-

ki techniczne. 
 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ”Wymagania Ogól-

ne”. 

Ponadto: 

- obmiar rurociągu - kanału grawitacyjnego będzie dokonywany z wyłączeniem 

z długości kanału studzienek kanalizacyjnych (długości odpowiadającej 

wymiarom średnic wewnętrznych studzienek) 

- obmiar rurociągu tłocznego będzie dokonywany od ostatniego połączenia na 

rurociągu połączeniowym tłocznym w przepompowni do studzienki rozpręż-

nej, łącznie z kształtką rozprężną w studzience lub do miejsca włączenia w 

węźle 

Jednostkami obmiaru są : 

 mb rurociągu, na podstawie Rysunków i pomiaru w terenie 

 kpl. studzienki kanalizacyjnej, na podstawie Rysunków i pomiaru w terenie 

 m
3
 obsypki rurociągu , na podstawie Rysunków i pomiaru w terenie 

 szt.  wkładu filtracyjnego, na podstawie Rysunków i pomiaru w terenie  

 kpl zespołu pompowego, wentylacji wraz z całkowitym wyposażeniem wskaza-

nym w specyfikacji, na podstawie Rysunków i pomiaru w terenie 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST - 00 „Wymagania Ogól-

ne”. 

 

Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności: 

- zgodność wykonania z ST i dokumentacją projektową, 

- materiał rurociągu (klasa sztywności rur), 

- posadowienie rurociągu (wykonanie podłożą pod rurę wraz z zagęszczeniem), 

- połączenia przewodów:, 

- dla połączeń zgrzewanych rur PEHD każdy zgrzew musi być rejestrowany w karcie 

kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inżyniera 

- dla połączeń spawanych rur stalowych każdy spaw musi być rejestrowany w karcie 

kontrolnej i podlega akceptacji Inżyniera 

- izolacje przewodów, 

- szczelność przewodów (próby na eksfiltrację i infiltrację rurociągu) 

- szczelność rurociągów tłocznych - próba wodna, 

- pozytywny wynik inspekcji kanałów telekamerą  

- działania układu wentylacyjnego 

- szczelności przewodów i zespołu pompowego 

- połączeń klejonych i kołnierzowych. 

Odbiory robót na kanałach grawitacyjnych należy przeprowadzić w oparciu o następujące 

normy: 

PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
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Odbiory robót na rurociągach tłocznych należy przeprowadzić w oparciu o następujące nor-

my: 

PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

 (albo PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych i prEN 805) 

 

oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczące prób i odbiorów. 

Odbiory i badania: 

- dna wykopu (na zgodność cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjętym w 

projekcie), 

- obsypki rurociągu, (materiał , wskaźnik zagęszczenia) 

- zasypki wykopów (materiał, wskaźnik zagęszczenia ), 

wykonać w ramach odbiorów i badań robót ziemnych zgodnie z ST-02. 

 

Odbiór studzienek kanalizacyjnych: 

Studzienki stanowią element przewodu kanalizacyjnego i powinny być całkowicie szczelne 

przed odbiorem końcowym. Dla studzienek przeprowadzić należy próbę szczelności zgodnie 

z PN-EN 1917. W próbie szczelności stosuje się ciśnienie 50 kPa (5 m słupa wody) w przy-

padku przewodów kanalizacyjnych posadowionych na mniejszej głębokości próbę szczelno-

ści przeprowadzić można w trakcie montażu przez podwyższenie na czas badania wybranych 

do próby studzienek. 

Odbiór robót zanikających: 

 odbiorowi powinno podlegać podłoże pod studzienki (rodzaj i zagęszczenie gruntu, 

sprawdzenie wymaganej rzędnej),  

 odbiorowi powinny podlegać uszczelki (sprawdzenie rodzaju materiału uszczelek), 

 wzrokowe sprawdzenie przyłączy.  

Podstawowe czynności odbiorowe: 

 analiza dokumentów dopuszczających wyroby do stosowania, weryfikacja zgodności 

wykonania z wymaganiami norm PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 

12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752, 

 wzrokowa kontrola jednorodności betonu, montażu elementów i osadzenia stopni, 

 losowe badania makroskopowe osadzenia stopni złazowych a w uzasadnionych przy-

padkach kontrolne badania zgodności z PN-EN 1917,  

 geodezyjne pomiary spadków przewodu z dokładnym pomiarem rzędnych dna stu-

dzienek i pokrywy, 

 próba szczelności, 

 w uzasadnionych przypadkach pobranie próbek i określenie parametrów betonu, 

zwłaszcza parametrów betonu w kinecie.  

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby 

nie spowodować przestoju w realizacji pozostałych robót. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00-Wymagania ogólne. 
 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów. 
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9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 1.3.2. 

będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót budowlanych podstawo-

wych. 
 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji pro-

jektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

 

10.1. Elementy dokumentacji projektowej 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

- Przedmiar Robót  

- Projekt Budowlany 

- Projekt Wykonawczy 

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

10.2. Normy  

Numer normy polskiej i odpo-

wiadającej jej normy europej-

skiej i międzynarodowej 

 

Tytuł normy 

PN-85/B-04500 

Poprawki 1 BI 8/90 poz. 67. 

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych 

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej 

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów pro-

dukcji betonu. 

PN-B-24620:1998 

Zmiana Az1 z grudnia 2004 

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zim-

no. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełnia-

czami stosowane na gorąco 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność. 

PN-EN 681-1:2002 
Errata Normalizacja 2004 

PN-EN 681-1:2002/A3 zmiana z maja 

2006 

 

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania 

materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma. 

PN-EN 197-1:2002 

 

Cement – część 1: Skład, wymagania i kryteria zgod-

ności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

PN-B-12008:1996 

Zmiana Az1 z października 2004 

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe 

budowlane. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 1917  Studzienki kanalizacyjne betonowe, żelbetowe i zbro-

jone włóknem stalowym 

PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowa-

nych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
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PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-EN 13101:2005 Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla 

personelu. Wymagania, znakowanie, badania i ocena 

zgodności. 

PN-EN 124:2000 

 

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych 

do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i 

definicje.  

PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.  

PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 

PN-EN 1401-1:1999 

 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Pod-

ziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie-

zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do od-

wadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 

kształtek i systemu. 

PN-EN 13244-1:2004 Ciśnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewo-

dów rurowych z tworzyw sztucznych do ogólnego 

stosowania, kanalizacji deszczowej i ściekowej. Poli-

etylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 13244-2:2004 Ciśnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewo-

dów rurowych z tworzyw sztucznych do ogólnego 

stosowania, kanalizacji deszczowej i ściekowej. Poli-

etylen (PE). Część 2: Rury 

PN-EN 13244-3:2004 Ciśnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewo-

dów rurowych z tworzyw sztucznych do ogólnego 

stosowania, kanalizacji deszczowej i ściekowej. Poli-

etylen (PE). Część 3: Kształtki 

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malar-

skich. Część 2: Klasyfikacja środowisk. 

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malar-

skich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przy-

gotowania powierzchni. 

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malar-

skich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malar-

skich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malar-

skich. 

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i 

kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod 

ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 

Część 1. Wymagania ogólne. 

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i 

kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod 
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ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE).  

Część 2. Rury. 

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i 

kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod 

ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE).  

Część 3. Kształtki. 

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i 

kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod 

ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE).  

Część 4. Armatura. 

 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.  

Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwiązań technicznych dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

ST-04 

 
PRZECISKI (45221250-9) 

 

 

 
 

 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) 

 

Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej 

 

Klasa robót – 45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane 

 

Kategoria robót – 45221250-9 – Roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei 

podziemnych 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z przekraczaniem przeszkód terenowych na trasach rurociągów , 

które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi 

Białołęka z przyłączeniem do istniejącego systemu kanalizacji wsi Pęcław” – ETAP I. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót, zgodnie z projektem, 

przy przekraczaniu przeszkód terenowych przy budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości 

Pełczyce. 

 

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty 

tymczasowe: 

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych tymczasowych zabezpieczeń 

- wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem 

oraz prace towarzyszące: 

- geodezyjne wytyczanie,  

- wytyczenie urządzeń podziemnych  

- wykonanie i zabezpieczenie wykopów komór roboczych przecisków, w tym: 

 wydobycie, załadunek i wywóz urobku (gruntu z komór roboczych, z rur 

przeciskowych) na czasowy lub stały odkład, ewentualne opłaty za 

składowanie gruntu na wysypisku 

 wykonanie szalunków  

 rozparcie grodzic oraz innych zabezpieczeń wykopów 

- zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń (agregat, zasilanie tymczasowe z linii 

energetycznej) 

- łączenie (zgrzewanie, spawanie) odcinków rur 

- przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie końców rur do spawania 

- zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzeń 

- przeciągnięcie rur przewodowych w rurze ochronnej (łącznie z rurą przewodową) 

- montaż płóz, manszet 

- przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań,  
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- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, doprowadzenie terenu do stanu 

pierwotnego 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i ST-00 "Wymagania ogólne.” 

Dla potrzeb niniejszej specyfikacji zastosowane poniżej określenia należy rozumieć w 

następujący sposób: 

- przecisk – roboty wykonywane z poziomu rurociągu od komory startowej do komory 

odbiorczej 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Rysunkami, ST i 

poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne." 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania robót przy wykonaniu przejścia stosować zgodnie z niniejszą ST i 

rysunkami: 

 rury stalowe przeciskowe DN219mm (219,1x6,3 mm), rury stalowe przeciskowe DN323 

mm (323,9x8,0mm) odpowiednie do przenoszenia obciążeń zewnętrznych, np. 

- rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H-74244  malowanie wewnętrznie 

asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnętrznie powłoką bitumiczną z podwójną 

przekładką (ZO2).  

- rury stalowe, bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania malowanie 

wewnętrznie asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnętrznie powłoką bitumiczną z 

podwójną przekładką (ZO2),  

 płozy ślizgowe z tworzywa sztucznego (PEHD dostosowane do rurociągu przewodowego 

i rury ochronnej), temperatura pracy: od -20 do +80 st. C  

 manszety uszczelniające do rur ochronnych, dostosowane do rurociągu przewodowego i 

rury ochronnej, wykonanie z elastomeru; opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej , 

twardość: 65+/- 5 st. Shore'a 

temperatura pracy: od -30 do 100 st. C 

 rury do zgrzewania doczołowego z PE 100 PN 10 (SDR 17) przeznaczone do budowy 

ciśnieniowych systemów kanalizacyjnych, 

 rury z PVC ze ścianką litą (bez rdzenia spienionego), łączone na uszczelkę, o sztywności 

obwodowej SN nie mniejszej niż 8 kN/m
2
, przeznaczone do ścieków komunalnych, o 

średnicy DN160mm, DN200 mm. Rury mają posiadać oznakowanie od wewnątrz, w celu 

identyfikacji materiału podczas inspekcji TV. 

 

3. SPRZĘT WYKONAWCY. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Do wykonania przejść metodą przecisku należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju 

robót. 

Do wykonania robót proponuje się użyć następującego sprzętu: 

 urządzenia do wykonywania przecisków: 
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 zespół agregatów zapewniający zasilanie energetyczne  

 żuraw samochodowy 

 koparka 
 

 

4. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00 - Wymagania ogólne.  

Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 

 samochód skrzyniowy  

 przyczepa dłużycowa 

 przyczepa skrzyniowa 

 samochód dostawczy 

 samochód wywrotka 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki ogólne wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.  

Do wykonania przejść podziemnych należy wybrać jedną z niżej opisanych metod wykonania 

przejścia, odpowiednią do wskazanej w projekcie. 

Montaż urządzeń do technologii bezwykopowej, sposób posadowienia, zabezpieczenie robót 

budowlanych związanych z  przeciskami i przewiertami leży po stronie Wykonawcy. 

 

5.1.1. Wykonanie przecisku rurami ochronnymi . 

Wykonawca uwzględni przy realizacji warunki wynikające z uzgodnień. 

W szczególności Wykonawca uwzględni wymogi właściciela lub zarządcy dróg w sprawie 

przekroczenia dróg metodą przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. 

Ponadto wykonawca uzgodni sposób prowadzenia robót z posiadaczami urządzeń obcych 

znajdujących się w pasie drogowym lub w jego pobliżu. 

Przed wykonaniem przejścia należy przygotować stanowisko robocze - wykonać komory 

robocze: startową i odbiorczą. Następnie wykonać wykop na głębokość dostosowaną do 

zagłębienia przewodu i posadowienia rury ochronnej. 

W dole montażowym komory montażowej zmontować tor. Wiertnicę opuścić na dno wykopu 

i zmontować. Na powierzchni terenu ustawić hydrauliczny agregat napędowy. Podłączyć 

przewody. Do komory opuścić rurę przeciskową. Rurę zamontować w urządzeniu. Wykonać 

wiercenie a urobek z przewiertu usuwać na zewnątrz dołu montażowego. Rury zespawywać a 

miejsca spawane zaizolować. Po wykonaniu przecisku urządzenia zdemontować. 

Do komory startowej opuścić rury przewodowe oraz płozy ślizgowe zamontowane co 1,0 m 

na rurze przewodowej.  

Po wprowadzeniu rurociągu uszczelnić końcówki rur manszetami z tworzywa sztucznego. 

Sterowanie przecisku przeprowadzić za pomocą elektrooptycznego systemu nawigacji. 

Korektę kierunku uzyskać poprzez odpowiedni obrót i wcisk żerdzi pilotowej, która z przodu 

zakończona jest pilotem, wewnątrz którego znajduje się tarcza świetlna LED. Tarcza świetlna 

LED obserwowana jest w trakcie przecisku przez zespół teleoptyczny, a jej położenie na 

ekranie monitora wskazuje czy przecisk jest prostoliniowo wykonywanym w zadanym 

kierunku. 
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5.2. Warunki szczegółowe realizacji robót. 

5.2.1. Kanał grawitacyjny. 

5.2.1.1. Przecisk z rur stalowych przeciskowych DN323,9x8,0 mm 

W celu wykonania przecisków należy wykonać komory robocze, zabezpieczone szalunkami 

(np. grodzicami stalowymi do użycia wielokrotnego) z zastosowaniem rozparcia.  

Przeciski te wykonać rurami stalowymi przeciskowymi o średnicy DN323,9x8,0mm Rury te 

będą pełniły rolę rur ochronnych. W nich należy poprowadzić właściwy rurociąg 

przewodowy PVC DN200mm na płozach ślizgowych z tworzywa sztucznego w rozstawie co 

1 m. Po obu stronach przecisku rurę ochronną należy zabezpieczyć manszetami 

uszczelniającymi do rur ochronnych. 

Po wykonaniu przecisków, komory robocze zasypać, szalunki zdemontować. 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z wymogami określonymi w ST-01. 

 

Uwaga! 

W koszcie wykonania przecisków ująć wszystkie koszty robót tymczasowych, w tym 

wykonania robót ziemnych i zabezpieczenia wykopów. 

 

5.2.2. Rurociąg tłoczny. 

5.2.2.1. Przecisk z rur stalowych przeciskowych DN219,1x6,3mm 

W celu wykonania przecisków należy wykonać komory robocze, zabezpieczone szalunkami 

(np. grodzicami stalowymi do użycia wielokrotnego) z zastosowaniem rozparcia.  

Przecisk wykonać rurami stalowymi przeciskowymi o średnicy DN219,1x6,3mm zgodnie z 

projektem zagospodarowania terenu. Rury te będą pełniły rolę rur ochronnych. W nich należy 

poprowadzić właściwy rurociąg PE na płozach ślizgowych z tworzywa sztucznego w 

rozstawie co 1 m. Po obu stronach przecisku rurę ochronną należy zabezpieczyć manszetami 

uszczelniającymi do rur ochronnych. 

Po wykonaniu przecisku, komory robocze zasypać, szalunki zdemontować. 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z wymogami określonymi w ST-01. 

 

Uwaga! 

W koszcie wykonania przecisku ująć wszystkie koszty robót tymczasowych, w tym 

wykonania robót ziemnych i zabezpieczenia wykopów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00. 

Kontrolę i badania przewodów kanalizacyjnych po zainstalowaniu wykonać zgodnie z normą 

PN-EN 12889. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania w 

zakresie ich jakości i wyniki dostarczyć Inżynierowi do akceptacji. 

Badaniu podlegają : 

 parametry komory startowej (montażowej) oraz docelowej (rewizyjnej),  

 ułożenie rury przewodowej (przewodu kanalizacyjnego)  

 rzędna i spadek rury przewodowej (przewodu kanalizacyjnego) 

 szczelność rury przewodowej (przewodu kanalizacyjnego) 
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 rzędna i spadek rury przeciskowej (ochronnej) 

 połączenia rur – jakość spawów i izolacja rury przeciskowej (ochronnej) 

 zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej (ochronnej) 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00.  

Jednostką obmiaru jest 1 metr wykonanego przecisku  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. 

Odbioru robót należy dokonać z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych. 

Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności: 

 zgodność wykonania z Rysunkami, 

 rzędna i spadek rury przeciskowej 

 połączenia i izolacje przewodów ochronnych, 

 rzędna i spadek rurociągu przewodowego (przewodu kanalizacyjnego),  

 szczelność rurociągu przewodowego (przewodu kanalizacyjnego) 

Odbioru robót rurociągu przewodowego należy przeprowadzić w oparciu o: 

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

a także instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczące prób i odbiorów. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00-Wymagania ogólne. 

 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów. 
 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 1.3.2. 

będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót budowlanych 

podstawowych. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji 

projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

 

10.1. Elementy dokumentacji projektowej 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

- Przedmiar Robót 

- Projekt Budowlany 
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- Projekt Wykonawczy 

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

10.2. Normy  

Numer normy polskiej i 

odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

 

Tytuł normy 

PN-H 74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

PN-EN 12336:2005(U) Maszyny do drążenia tuneli. Maszyny do drążenia 

tarczą, maszyny do przeciskania, wiertnice 

ślimakowe, urządzenia do układania płyt 

okładzinowych. Wymagania bezpieczeństwa 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwiązań technicznych dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

Dyrektywa ramowa 80/1107/EWG i znowelizowana 88/642/EWG w sprawie ochrony 

pracowników przez specyficznymi niebezpieczeństwami (ołów, azbest, hałas itp.); 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

ST-05 

 
ROBOTY DROGOWE (45233140-4) 

 

 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) 

 

 

Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej 

 

Klasa robót - 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie 

terenu 

 

Kategoria robót - 45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

 

45233140-2 - Roboty drogowe 

 

 
  



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

ST-05 –Roboty drogowe  

„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Białołęka z przyłączeniem do istniejącego systemu 

kanalizacji wsi Pęcław” 

2 

1. WSTĘP ............................................................................................................................................................... 3 
1.1. Przedmiot ST .............................................................................................................................................. 3 
1.2. Zakres stosowania ST ................................................................................................................................. 3 
1.3. Zakres robót objętych ST ........................................................................................................................... 3 

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe. ........................................................................................................ 3 
1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. .............................................. 3 

1.4. Określenia podstawowe .............................................................................................................................. 3 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ........................................................................................................... 4 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................................................... 4 
3. SPRZĘT WYKONAWCY ................................................................................................................................. 4 
4. TRANSPORT ..................................................................................................................................................... 4 
5. WYKONANIE ROBÓT ..................................................................................................................................... 5 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót drogowych. Technologia wykonania robót .......................................... 5 
5.1.1. Korytowanie powierzchni pod drogi i place. ............................................................................................ 5 
5.1.2. Warstwa odsączająca ................................................................................................................................ 5 
5.1.3. Podbudowa z tłucznia kamiennego .......................................................................................................... 5 
5.1.4. Podbudowy z betonu asfaltowego ............................................................................................................ 6 
5.1.5. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej ............................................................................................. 6 
5.1.6. Nawierzchnie mineralno-asfaltowe. ......................................................................................................... 7 
5.1.7. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego .............................................................................................. 7 
5.1.8. Chodnik z betonowych kostek brukowych ............................................................................................... 8 
5.1.9. Chodniki z płyt betonowych. .................................................................................................................... 9 
5.1.10. Nawierzchnia brukowa ........................................................................................................................... 9 
5.1.11. Krawężniki, ławy, obrzeża ..................................................................................................................... 9 
5.1.12. Remonty cząstkowe chodników i krawężników ................................................................................... 10 
5.1.13. Ogrodzenie. .......................................................................................................................................... 10 

5.2. Warunki szczegółowe realizacji robót – Odtworzenie nawierzchni ......................................................... 10 
5.2.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna .................................................................................................. 10 

5.2.1.1. Odtworzenie nawierzchni gruntowych ..................................................................................... 10 
5.2.1.2. Odtworzenie terenów zielonych. .............................................................................................. 10 
5.2.1.3. Odtworzenie nawierzchni brukowej ......................................................................................... 11 
5.2.1.4. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ..................................................................................... 11 
5.2.1.5. Krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie z betonu B-15......................................................... 11 
5.2.1.6. Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr.8 cm ............................................. 12 
5.2.1.7. Odtworzenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm. ............................................. 12 

5.2.2. Kanalizacja sanitarna tłoczna. .......................................................................................................... 12 
5.2.2.1. Odtworzenie nawierzchni gruntowych ..................................................................................... 12 
5.2.2.2. Odtworzenie terenów zielonych. .............................................................................................. 12 
5.2.2.3. Odtworzenie nawierzchni brukowej ......................................................................................... 13 
5.2.2.4. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ..................................................................................... 13 
5.2.2.5. Krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie z betonu B-15......................................................... 13 
5.2.2.6. Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr.8 cm ............................................. 14 
5.2.2.7. Odtworzenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm. ............................................. 14 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .................................................................................................................... 14 
6.1. Kontrola jakości materiałów ..................................................................................................................... 14 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót ............................................................................................................ 14 

7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................................................... 15 
8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................................................ 15 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI..................................................... 15 

9.1. Ogólne wymagania ................................................................................................................................... 15 
9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących .................................................... 15 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ...................................................................................................................... 15 
10.1. Elementy dokumentacji projektowej .................................................................................................... 15 
10.2. Normy ................................................................................................................................................... 16 
10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne ................................................................................................. 17 

 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

ST-05 –Roboty drogowe  

„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Białołęka z przyłączeniem do istniejącego systemu 

kanalizacji wsi Pęcław” 

3 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

są wymagania dotyczące odbudowy dróg i nawierzchni dróg w zakresie zagospodarowania 

terenu obiektów sieciowych w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi 

Białołęka z przyłączeniem do istniejącego systemu kanalizacji wsi Pęcław” – ETAP I. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem ternu 

przepompowni oraz odbudową nawierzchni drogowych wzdłuż trasy sieci oraz robót 

związanych z realizacją ETAPU I. 
 

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty 

tymczasowe: 

- roboty przygotowawcze i pomocnicze 

- montaż i demontaż szalunków (np. przy wykonaniu elementów betonowych) 

oraz prace towarzyszące: 

 wytyczenie i pomiary geodezyjne  

 transport materiałów na miejsce robót  

 transport materiałów z miejsca składowania  

 transport wewnętrzny w obrębie budowy 

 dowóz piasku  

 zagęszczenie i ubicie materiałów drogowych  

 pielęgnacja wykonanej nawierzchni, 

 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań w trakcie i po wykonaniu nawierzchni , 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 utrzymanie nawierzchni dróg dojazdowych w okresie ich eksploatacji 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne 

z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania 

ogólne. 

Grubości warstw należy traktować jako grubości po zagęszczeniu.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 

z Rysunkami, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie 

z poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania zjazdów do przepompowni ścieków należy stosować następujące materiały 

zgodnie z niniejszą ST: 

 

 tłuczeń, 

 beton B15 i B10, 

 betonowa kostka brukowa gr.8 cm, 

 krawężniki betonowe typu ulicznego 15x30 cm, 

 krawężniki betonowe 15x22 cm, 

 obrzeże betonowe 8x30 cm, 

 piasek średnioziarnisty na podbudowę i podsypki, 

 cement, 
 Panele ogrodzeniowe, 

 Furtka 

 

3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 

w Programie, zaakceptowanym przez Inżyniera.  

Zgodnie z technologią założoną proponuje się użyć następującego sprzętu: 

 równiarki lub układarki kruszywa, 

 maszyny do zagęszczania podłoża: 

 walce gładkie, stalowe, statyczne, 

 walce ogumione, ciężkie 

 sprężarki i skrapiarki, 

 zagęszczarki płytowe, wibracyjne, ubijaki ręczne lub mechaniczne, 

 ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania. 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST-00 “Wymagania 

ogólne”. 

 

Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 

 samochód skrzyniowy  

 samochód dostawczy 

 wywrotka 

 mieszarka do betonu 

Krawężniki i obrzeża w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 

się i uszkodzeniami. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót drogowych. Technologia wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00. 

Każda następna warstwa może być wykonana po zaakceptowaniu przez Inżyniera wykonania 

warstwy poprzedniej. Akceptacja będzie następować po przedstawieniu kompletu wymaganych 

dokumentów dotyczących materiałów oraz wyników pomiarów geodezyjnych i laboratoryjnych 

dotyczących zagęszczenia gruntu, właściwości betonów i asfaltobetonów. 

 

5.1.1. Korytowanie powierzchni pod drogi i place. 

Korytowanie wykonywać poprzez mechaniczne odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na 

odkład lub na hałdę. Koryta pod jezdnie i chodniki wyprofilować zgodnie z spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryt nie mniejszy niż 0,97 według 

normalnej metody Proctora. 

 

5.1.2. Warstwa odsączająca 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: piaski, żwir 

i mieszanka. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie 

o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków 

i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 

aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Natychmiast po końcowym 

wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie 

warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 

pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 

nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać 

pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 

bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 

otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca 

i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 

1,0 według normalnej próby Proctora. 
  

5.1.3. Podbudowa z tłucznia kamiennego 

Tłuczeń („niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowę tłuczniową powinien odpowiadać 

wymaganiom PN-B-11112:1996. Źródło pozyskania (zakupu) materiałów na wykonanie 

podbudowy tłuczniowej powinno być zaakceptowane przez Inżyniera. Dowóz tłucznia na 

miejsce wbudowania odbędzie się transportem samowyładowczym. 

Rozścielenie tłucznia w warstwie podbudowy odbędzie się mechanicznie, przy użyciu 

równiarki lub układarki kruszywa. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu 

zapewniającym nie przenikanie cząstek podłoża do warstw wyżej leżących. Podbudowy 

tłuczniowe o grubości 20 cm wykonywane będą w dwóch warstwach – dolna warstwa10 cm, 

górna – 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023. 

Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. 

Wałowanie należy wykonywać z polewaniem wodą.  

Wymagania odnośnie wałowania: 
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- zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca,  

w zależności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy, 

- zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 

- najeżdżać wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed 

walcem, 

- manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 

- prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 – 4 km/h na początku i 4 

– 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 

- wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy 

rozpocząć od dolnej krawędzi ku górze, 

- walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale  

33 – 35 Hz. 

 

Podbudowa z tłucznia, po zwałowaniu, musi osiągnąć wymaganą nośność w zależności od 

kategorii ruchu. 

 

Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu 

płyty o średnicy 30 cm (MPa) 

Pierwotny Wtórny 

Ruch średni 100 170 

Ruch ciężki i bardzo ciężki 100 200 

 

Zagęszczenie podbudowy tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty 

wibracyjnej. Szerokość wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z projektem. 

Jeżeli podbudowa nie jest obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być 

szersza od warstwy na niej leżącej o 10 cm z każdej strony. 

Tolerancja szerokości podbudowy z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do podanej w 

projekcie, nie powinna przekraczać ± 5 cm. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie 

powinny różnić się od projektowanych o więcej niż 2 cm. 

 

5.1.4. Podbudowy z betonu asfaltowego 

Do wykonania podbudowy i wyrównania istniejącej nawierzchni należy zastosować mieszankę 

z betonu asfaltowego wykonanego wg PN-S-96025:2000. Podbudowę należy skropić asfaltem 

upłynnionym D200 lub emulsją asfaltową w takiej ilości, aby po odparowaniu rozpuszczalnika 

lub wody ilość asfaltu wynosiła 0,5 kg/m2. Skropienie powinno być wykonane sprzętem 

mechanicznym zapewniającym równomierność skropienia lepiszczem. Wbudowanie kolejnej 

warstwy na skropionym podłożu można rozpocząć po odparowaniu rozpuszczalnika lub po 

rozpadzie emulsji i odparowaniu wody, z wyjątkiem stosowania systemu skrapiania 

zintegrowanego z rozkładaniem warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 

5.1.5. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 

Kostka użyta do układania powinna być jednego gatunku. Nie należy układać kostki w niskich 

temperaturach tj. poniżej 0°C. Świeżo wykonaną nawierzchnię należy chronić w sposób 

podany w PN-63/B-06251. Po ułożeniu kostka winna być dobrze ubita. Kostki pęknięte 

powinny być wymienione na całe. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien 

wykonać badania materiałów przeznaczonych do wbudowania. 

Nawierzchnię z kostek brukowych h = 8 cm (w przypadku nawierzchni obciążonych ruchem 

pojazdów samochodowych) należy ułożyć na podbudowie tłuczniowej o szerokich granicach 

uziarnienia lub kruszywa łamanego lub betonu B10 o grubości 15 cm i warstwie filtracyjnej z 
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piasku gruboziarnistego grubości 15 cm po skomprymowaniu zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Kostkę brukową należy ułożyć na podsypce piaskowej. 

Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania spoin, których szerokość 

określa się 2 ÷ 3 mm. Kostkę układa się jednocześnie na całej szerokości jezdni stosując spadki 

poprzeczne 1,5 – 2,5 %. Kostkę układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety. 

Ułożoną kostkę należy zawibrować zagęszczarką płytową z osłoną z tworzywa sztucznego. 

Płyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypkę – (zagęszczarka) powinna mieć siłę 

odśrodkową 16 – 20 kN i powierzchnię płyty 0.35 – 0.50 m
2
, zalecana częstotliwość 

75 do 100 Hz. Do zagęszczania nawierzchni nie wolno używać walca. 

Wibrowanie prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek.  

Po ubiciu kostki należy wypełnić spoiny piaskiem poprzez wmiecenie go szczotkami. Do 

spoinowania należy użyć piasek czysty bez dodatku cząstek pylasto-ilastych.  

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności z Rysunkami Ubicie 

kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o 

ciężarze 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie 

powinno być dostrzegalne. 

 

5.1.6. Nawierzchnie mineralno-asfaltowe. 

Przed wykonaniem nawierzchni posmarować gorącym bitumem krawędzie nawierzchni, 

krawężniki i urządzenia obce. Mieszankę mineralno-asfaltową rozłożyć przy pomocy 

rozściełacza i zagęścić walcami stalowymi i ogumionymi. W miejscach niedostępnych dla 

rozkładarki mieszankę ułożyć ręcznie i zagęścić zagęszczarką ręczną przy krawężnikach i 

urządzeniach obcych. 

Podczas zagęszczania masy należy stale sprawdzać profil poprzeczny nawierzchni oraz jej 

równość w profilu podłużnym. Spadki poprzeczne powinny być wykonane zgodnie z 

przewidzianymi na Rysunkach. 

Wszelkie nierówności profilu podłużnego i poprzecznego powstające w czasie zagęszczania 

powinny być bezzwłocznie likwidowane przez zgarnięcie nadmiaru masy lub dosypanie masy 

w miejscach wgłębień. 

W przypadku powstania tzw. rakowin przy ręcznym rozkładaniu masy należy je natychmiast 

zlikwidować przez dodanie gorącej drobnoziarnistej masy i dodatkowe zagęszczenie do 

uzyskania prawidłowego profilu i jednorodnego wyglądu. 

 

5.1.7. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 

Do wykonania warstwy wiążącej należy zastosować beton asfaltowy wg PN-S-96025:2000. 

Podbudowę należy skropić asfaltem upłynnionym D200 lub emulsją asfaltową w takiej ilości, 

aby po odparowaniu rozpuszczalnika lub wody ilość asfaltu wynosiła 0,5 kg/m2. Skropienie 

powinno być wykonane sprzętem mechanicznym zapewniającym równomierność skropienia 

lepiszczem. Wbudowanie kolejnej warstwy na skropionym podłożu można rozpocząć po 

odparowaniu rozpuszczalnika lub po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody, z wyjątkiem 

stosowania systemu skrapiania zintegrowanego z rozkładaniem warstwy mieszanki mineralno-

asfaltowej. Warstwę wiążącą należy układać mechanicznie na przygotowanym podłożu. Do 

wykonania warstwy ścieralnej należy zastosować beton asfaltowy wg PN-S-96025:2000. 

Nawierzchnię należy układać mechanicznie na warstwie wiążącej skropionej uprzednio 

lepiszczem w ilości 0,4 kg/m2. 

Układanie mieszanki na warstwę ścieralną musi odbywać się w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie w temperaturze powyżej 10oC. Układanie 
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betonów asfaltowych na warstwy podbudowy i warstwę wiążącą może być wykonane w temp. 

powyżej 5ºC za zgodą Inżyniera. Zabrania się układania mieszanek w czasie ciągłych opadów 

deszczu. 

Przed przystąpieniem do układania mieszanki powinna być wyznaczona niweleta. W 

przypadku układania warstwy wiążącej niweletę wyznaczać przy użyciu stalowej linki. W 

przypadku warstwy ścieralnej niweletę określa ułożona wcześniej warstwa wiążąca, na której 

układa się warstwę ścieralną równej grubości. Układanie mieszanki musi odbywać się w 

sposób ciągły, bez postoju, z jednostajną prędkością w granicach 2-4m/min. Układarka 

powinna być stale zasilana w mieszankę. 

Wszystkie masy asfaltowe użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych 

przez Inżyniera. Wykonawca powinien na 14 dni przed wbudowaniem dostarczyć wyniki 

badań laboratoryjnych, dotyczących kruszyw (ścieralność, nasiąkliwość, mrozoodporność, 

skład ziarnowy, zawartość zanieczyszczeń), wypełniacza, lepiszcza. Akceptacji Inżyniera 

podlega recepta laboratoryjna produkcji mieszanki. 

Co najmniej na 10 dni przed wykonaniem robót należy wykonać odcinek próbny w celu 

stwierdzenia czy mieszanka, sprzęt do, rozkładania i transportu są właściwe, określenia 

grubości materiału w stanie luźnym oraz określenia potrzebnej liczby przejść walców dla 

uzyskania właściwej grubości i zagęszczenia masy. 

Środki adhezyjne 

Decyzje o zastosowaniu środka adhezyjnego podejmie Inżynier po przedstawieniu 

wiarygodnych badań laboratoryjnych i doświadczeń. 

 

Wymagania dla ułożonej nawierzchni 
Rodzaj Wartość 

Warstwa 

wiążąca 

Warstwa ścieralna 

Maksymalne nierówności warstwy nawierzchni w mm 6 4 

Odchyłki szerokości warstw nawierzchni  +5 cm +5cm 

Odchyłki rzędnej niwelety 
+10mm +10mm 

Odchyłki grubości warstw  
+5 mm +5 mm 

 

5.1.8. Chodnik z betonowych kostek brukowych 

Powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

Przed ułożeniem chodnika z kostek betonowych, w przypadku takiej konieczności należy 

wyrównać lub korytować podłoże i wykonać podsypkę z piasku o grubości 3-10 cm. Wskaźnik 

zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 

niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 

należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
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Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 

nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być 

zaraz oddany do użytkowania. 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 

300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m 

chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

 

5.1.9. Chodniki z płyt betonowych. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji próbki płyt chodnikowych, kostki betonowej i obrzeży 

od proponowanych dostawców. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą 2mm. 

Wymagania dla ułożonego chodnika i obrzeża: 

Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki wynoszą 1 cm 

Sprawdzenie równości powierzchni łatą trzymetrową, prześwit pomiędzy łatą a powierzchnią 

chodnika lub obrzeża nie może przekraczać 1 cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego metodą geodezyjną, odchylenia od projektowanej niwelety nie 

mogą przekraczać 2cm. 

Chodniki należy wykonać sposobem ręcznym poprzez ułożenie płytek na uprzednio 

przygotowanym podłożu z podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej. Płyty należy ubić 

ręcznie, spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. Nawierzchnię o spoinach 

wypełnionych zaprawą pielęgnować przez posypanie piaskiem i polewanie wodą. 

 

5.1.10. Nawierzchnia brukowa 

Bruk użyty do układania powinna być jednego gatunku o gr. od 16 do 20 cm. Nie należy 

układać bruku w niskich temperaturach tj. poniżej 0°C. Świeżo wykonaną nawierzchnię należy 

chronić w sposób podany w PN-63/B-06251. Po ułożeniu, bruk winna być dobrze ubita. 

Kamienie pęknięte powinny być wymienione na całe. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wbudowania. 

Nawierzchnię brukową należy ułożyć na podbudowie z kruszywa naturalnego lub tłucznia 

kamiennego o szerokich granicach uziarnienia lub kruszywa łamanego i warstwie filtracyjnej 

z piasku gruboziarnistego grubości 10 cm po skomprymowaniu zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Bruk należy ułożyć na podsypce piaskowej o gr. ok. 3 cm. 
 

5.1.11. Krawężniki, ławy, obrzeża 

Pod krawężniki i ławy krawężnikowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie gruntu, 

wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego 

profilu. 

Krawężniki ustawiać należy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej na ławie betonowej 

lub bez. Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, 

wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowe. Ławy należy pielęgnować przez polewanie 

wodą.  

Krawężniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. 

Spoiny wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany krawężnika zasypać ziemią, którą 

należy ubić. 

Krawężniki obramowujące jezdnię powinny być ustawiane na ławach betonowych z oporem, 

wykonanych w szalowaniu. Rzędne wykonanych ław powinny być zgodne z niweletą i będą 

sprawdzane geodezyjnie co około 50m, odchylenie od rzędnych projektowanych nie może być 

większe niż 2 cm. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji próbki krawężników od proponowanych dostawców.  
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Profil podłużny górnej powierzchni powinien być zgodny z niweletą drogi i będzie sprawdzany 

trzymetrową łatą brukarską Prześwit pomiędzy łatą a górną powierzchnią krawężnika nie może 

być większy niż 1 cm. 

Obrzeża betonowe ustawiać należy na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowej  

Obrzeża betonowe należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów 

wysokościowych. Spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany 

obrzeży zasypać ziemią, którą należy ubić. 

 

5.1.12. Remonty cząstkowe chodników i krawężników 

Remont chodnika należy wykonać sposobem ręcznym poprzez ułożenie płytek na uprzednio 

przygotowanym podłożu z podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej. Płyty należy ubić 

ręcznie, spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. Nawierzchnię o spoinach 

wypełnionych zaprawą pielęgnować przez posypanie piaskiem i polewanie wodą. 

Krawężniki rozebrać poprzez wyłamanie ręczne zgodnie z wymogami opisanymi w ST-01. 

oraz osadzić nowe krawężniki zgodnie z p.5.1.11. 

 

5.1.13. Ogrodzenie.  

Wykop (otwory) pod fundamenty słupków powinny znajdować się na wytyczonej trasie 

ogrodzenia i posiadać wymiary 0,4 x 0,4 x 0,9m. 

Fundamenty słupków należy wykonać z betonu B10 „na mokro” w wykonanych otworach. 

Przed betonowaniem należy umieścić słupki ogrodzenia. 

Montaż paneli do słupków należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Panele mocować 

na słupach za pomocą łączników oraz śrub zabezpieczających. 

 

 

 

5.2. Warunki szczegółowe realizacji robót – Odtworzenie nawierzchni 

5.2.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

5.2.1.1. Odtworzenie nawierzchni gruntowych 

Przy odtworzeniu dróg gruntowych należy całą szerokość drogi otworzyć z warstwy tłucznia, 

szerokość min. 4,5 m (w zależności od szerokości istniejącej drogi) z następujących warstw: 

 Nawierzchnia tłuczniowa o łącznej grubości 15 cm, wykonana z mieszanki bazaltowej 

frakcji 0/63mm zaklinowana mieszanką bazaltową frakcji 0/31,5mm wraz z 

zamiałowaniem. 

 Warstwa wyrównawcza (odcinająca) z piasku średnioziarnistego – grubość 10cm. 

5.2.1.2. Odtworzenie terenów zielonych. 

Miejsca, w których zostaną wykonane wykopy należy doprowadzić do stanu sprzed podjęcia 

robót. Naprawę wykonać poprzez zasypanie wykopu następnie wyrównanie i zagęszczenie 

podłoża wraz z obsianiem trawą. Przy zasypywaniu kanałów uzyskać wskaźnik zagęszczenia 

Is 0,96. 
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5.2.1.3.  Odtworzenie nawierzchni brukowej 

Nawierzchnie należy wykonać z brukowca w postaci kamienia narzutowego (60% z odzysku), 

w następujący sposób: 

 wykonać profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

w gruncie kat. III.  

 wykonać podbudowę zasadniczą z kruszywa naturalnego o gr. do 20 cm  

 wykonać podsypkę piaskową o grubości ok. 3 cm 

 ułożyć brukowiec 16-20 cm. 

5.2.1.4.  Odtworzenie nawierzchni bitumicznej 

W miejscach, gdzie sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w jezdni lub w odległości do 

1,0m od jej krawędzi, należy odbudować nawierzchnię, zgodnie z uzgodnionym projektem 

odbudowy nawierzchni, natomiast warstwę ścieralną z BA 0/12.8 o grubości 4 cm odtworzyć 

na połowie szerokości jezdni drogi powiatowej (do osi jezdni). 

 

W miejscach, gdzie sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w odległości większej niż 

1,0m od krawędzi jezdni należy odbudować nawierzchnię, zgodnie z uzgodnionym projektem 

odbudowy nawierzchni, natomiast warstwę ścieralną z BA 0/12.8 o grubości 4 cm odtworzyć 

na całej szerokości jezdni drogi powiatowej. 

 

Po zasypaniu wykopów i uzyskaniu wskaźnika zagęszczenia Is 1,0, przystąpić do odtworzenia  

nawierzchni, o następującej konstrukcji: 

- stabilizacja cementowa Rm= 2,5MPa, grubość 20 cm;  

- dolna warstwa podbudowy – podbudowa pomocnicza o grubości do 20 cm z tłucznia 

kamiennego 0/63 stabilizowanego mechanicznie (warstwa podbudowy powinna być 

zagęszczona aż do uzyskania modułu wtórnego odkształcenia w wysokości 170 MPa. 

(na szerokości wykopu) 

- podbudowa zasadnicza (warstwa wiążąca) z betonu asfaltowego BA 0/31.5 o 

grubości do 13 cm 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 0/12.8 o gr.4 cm. 

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni, kolejne warstwy należy skropić emulsją 

kationową. Przy układaniu warstwy wiążącej i ścieralnej zwrócić uwagę na zachowanie 

odpowiedniego spadku podłużnego i poprzecznego. 

 

5.2.1.5. Krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie z betonu B-15. 

Ułożyć krawężniki betonowe (materiał z odzysku 50%, materiał nowy 50%) o wymiarach 

15x30cm. Krawężnik ułożyć na ławie z betonu B-15 o gr. 10cm i podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 grubości 5 cm. Spoiny wypełnić zaprawą cementową. 
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5.2.1.6. Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr.8 cm 

W miejscach, w których wykonano rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej (ul. Tunelowa na 

odcinku od proj. T7 doT8) należy wykonać nową nawierzchnię, wykorzystując częściowo 

materiał z odzysku (50%).  

Nawierzchnię wykonać w następujący sposób: 

- wykonać warstwę odsączającą w korycie wraz z zagęszczeniem do grubości 

warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 

- ułożyć kostkę betonową o gr. 8cm (kostka z odzysku lub nowa) na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 3 cm. Spoiny wypełnić piaskiem 

5.2.1.7. Odtworzenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm. 

Rozebraną zgodnie z ST-01 nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej, należy odtworzyć (na 

szerokości wykopu powiększonej o 15 cm z każdej strony). Odzysk materiałów ok. 50% 

(kostka). 

Po zasypaniu wykopu i uzyskaniu wskaźnika zagęszczenia Is 1,0, przystąpić do odtworzenia  

nawierzchni, o następującej konstrukcji: 

- warstwa gruntu stabilizowanego mechanicznie (piasek średnioziarnisty) o gr. do 10 

cm (na szerokości wykopu) 

- podbudowa o grubości do 20 cm z tłucznia kamiennego 0/63, stabilizowanego 

mechanicznie (warstwa podbudowy powinna być zagęszczona aż do uzyskania 

modułu wtórnego odkształcenia w wysokości 170 MPa (na szerokości wykopu) 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm 

- kostka betonowa gr. 8 cm(materiał częściowo z odzysku – 50%, uszkodzone 

elementy wymienić na nowe) 

5.2.2. Kanalizacja sanitarna tłoczna. 

5.2.2.1. Odtworzenie nawierzchni gruntowych 

Przy odtworzeniu dróg gruntowych należy całą szerokość drogi otworzyć z warstwy tłucznia, 

szerokość min. 4,5 m (w zależności od szerokości istniejącej drogi) z następujących warstw: 

 Nawierzchnia tłuczniowa o łącznej grubości 15 cm, wykonana z mieszanki bazaltowej 

frakcji 0/63mm zaklinowana mieszanką bazaltową frakcji 0/31,5mm wraz z 

zamiałowaniem. 

 Warstwa wyrównawcza (odcinająca) z piasku średnioziarnistego – grubość 10cm. 

5.2.2.2.Odtworzenie terenów zielonych. 

Miejsca, w których zostaną wykonane wykopy należy doprowadzić do stanu sprzed podjęcia 

robót. Naprawę wykonać poprzez zasypanie wykopu następnie wyrównanie i zagęszczenie 

podłoża wraz z obsianiem trawą. Przy zasypywaniu kanałów uzyskać wskaźnik zagęszczenia 

Is 0,96. 
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5.2.2.3.  Odtworzenie nawierzchni brukowej 

Nawierzchnie należy wykonać z brukowca w postaci kamienia narzutowego (60% z odzysku), 

w następujący sposób: 

 wykonać profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

w gruncie kat. III.  

 wykonać podbudowę zasadniczą z kruszywa naturalnego o gr. do 20 cm  

 wykonać podsypkę piaskową o grubości ok. 3 cm 

 ułożyć brukowiec 16-20 cm. 

5.2.2.4.  Odtworzenie nawierzchni bitumicznej 

W miejscach, gdzie sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w jezdni lub w odległości do 

1,0m od jej krawędzi, należy odbudować nawierzchnię, zgodnie z uzgodnionym projektem 

odbudowy nawierzchni, natomiast warstwę ścieralną z BA 0/12.8 o grubości 4 cm odtworzyć 

na połowie szerokości jezdni drogi powiatowej (do osi jezdni). 

 

W miejscach, gdzie sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w odległości większej niż 

1,0m od krawędzi jezdni należy odbudować nawierzchnię, zgodnie z uzgodnionym projektem 

odbudowy nawierzchni, natomiast warstwę ścieralną z BA 0/12.8 o grubości 4 cm odtworzyć 

na całej szerokości jezdni drogi powiatowej. 

 

Po zasypaniu wykopów i uzyskaniu wskaźnika zagęszczenia Is 1,0, przystąpić do odtworzenia  

nawierzchni, o następującej konstrukcji: 

- stabilizacja cementowa Rm= 2,5MPa, grubość 20 cm;  

- dolna warstwa podbudowy – podbudowa pomocnicza o grubości do 20 cm z tłucznia 

kamiennego 0/63 stabilizowanego mechanicznie (warstwa podbudowy powinna być 

zagęszczona aż do uzyskania modułu wtórnego odkształcenia w wysokości 170 MPa. 

(na szerokości wykopu) 

- podbudowa zasadnicza (warstwa wiążąca) z betonu asfaltowego BA 0/31.5 o 

grubości do 13 cm 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 0/12.8 o gr.4 cm. 

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni, kolejne warstwy należy skropić emulsją 

kationową. Przy układaniu warstwy wiążącej i ścieralnej zwrócić uwagę na zachowanie 

odpowiedniego spadku podłużnego i poprzecznego. 

 

5.2.2.5. Krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie z betonu B-15. 

Ułożyć krawężniki betonowe (materiał z odzysku 50%, materiał nowy 50%) o wymiarach 

15x30cm. Krawężnik ułożyć na ławie z betonu B-15 o gr. 10cm i podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 grubości 5 cm. Spoiny wypełnić zaprawą cementową. 
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5.2.2.6. Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr.8 cm 

W miejscach, w których wykonano rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej (ul. Tunelowa na 

odcinku od proj. T7 doT8) należy wykonać nową nawierzchnię, wykorzystując częściowo 

materiał z odzysku (50%).  

 

Nawierzchnię wykonać w następujący sposób: 

- wykonać warstwę odsączającą w korycie wraz z zagęszczeniem do grubości 

warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 

- ułożyć kostkę betonową o gr. 8cm (kostka z odzysku lub nowa) na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 3 cm. Spoiny wypełnić piaskiem 

5.2.2.7. Odtworzenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm. 

Rozebraną zgodnie z ST-01 nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej, należy odtworzyć (na 

szerokości wykopu powiększonej o 15 cm z każdej strony). Odzysk materiałów ok. 50% 

(kostka). 

Po zasypaniu wykopu i uzyskaniu wskaźnika zagęszczenia Is 1,0, przystąpić do odtworzenia  

nawierzchni, o następującej konstrukcji: 

- warstwa gruntu stabilizowanego mechanicznie (piasek średnioziarnisty) o gr. do 10 

cm (na szerokości wykopu) 

- podbudowa o grubości do 20 cm z tłucznia kamiennego 0/63, stabilizowanego 

mechanicznie (warstwa podbudowy powinna być zagęszczona aż do uzyskania 

modułu wtórnego odkształcenia w wysokości 170 MPa (na szerokości wykopu) 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm 

- kostka betonowa gr. 8 cm(materiał częściowo z odzysku – 50%, uszkodzone 

elementy wymienić na nowe) 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. Zasadnicze badania kontrolne opisano 

w poszczególnych rozdziałach niniejszej specyfikacji. 

 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji 

Technicznej, muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót ze Specyfikacją 

Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

 koryta drogowego, 

 podbudowy, 

 nawierzchni dróg i chodników 

 liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników i obrzeży, 

 profili podłużnych i poprzecznych dróg i chodników , 

Każda następna warstwa może być wykonana po zaakceptowaniu przez Inżyniera wykonania 

warstwy poprzedniej. 
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Akceptacja będzie następować po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów 

dotyczących materiałów oraz wyników pomiarów geodezyjnych i laboratoryjnych dot. 

zagęszczenia gruntu. 

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją 

Projektową.  

Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm 

ubijaka o ciężarze 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie 

kostek nie powinno być dostrzegalne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 :Wymagania ogólne”. 

Jednostkami obmiaru są jednostki wymienione poniżej: 

 m
2 

 nawierzchni utwardzonej na podstawie pomiaru w terenie 

 mb krawężnika betonowego, obrzeża betonowego, na podstawie pomiaru w terenie 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. 

Odbiorowi podlega wykonanie: koryt, ław podkrawężnikowych i krawężników, nawierzchni 

dróg i chodników. 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby 

nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano Montażowych.  

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00-Wymagania ogólne. 
 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów. 

 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 1.3.2. będą 

uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót budowlanych podstawowych. 
 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji 

projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

 

10.1. Elementy dokumentacji projektowej 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

- Przedmiar Robót  

- Projekt Budowlany rysunki.  



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

ST-05 –Roboty drogowe  

„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Białołęka z przyłączeniem do istniejącego systemu 

kanalizacji wsi Pęcław” 

16 

- Projekt Wykonawczy rysunki. 

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

10.2. Normy  

Numer normy polskiej i 

odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

 

Tytuł normy  

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. 

Podział, nazwy, określenia. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania. 

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 

tłucznia kamiennego. 

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże 

z gruntu stabilizowanego cementem. Wymagania i 

badania. 

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 

Wymagania i badania. 

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu 

cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. 

Wymagania i badania. 

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie 

asfaltowe. Wymagania. 

PN–57/S-06100 

Zmiany BI 2/72 poz. 14. 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki 

kamiennej. Warunki techniczne 

PN–57/S-06101 

 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. 

Warunki techniczne 

PN–58/S-96026 

 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki 

kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i 

badania przy odbiorze 

PN-EN 1436:2000 

 i zmiana 

PN-EN 1436:2000/A1  

z kwietnia 2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. 

Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność. 

PN-63/B-06251 

Zmiany BI 6/67 poz. 87 

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 

techniczne. 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej 

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

PN-EN 197-1:2002 

EN 197-1:2000 

Cement – część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

ST-05 –Roboty drogowe  
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PN-EN 13043:2004 

 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 

do ruchu. 

PN-B-11213:1997 

 

Materiały kamienne. Elementy kamienne, krawężniki 

uliczne, mostowe i drogowe.. 

PN-60-/B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa. 

PN-60-/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec. 

PN-EN 1338:2005 

 

Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody 

badań. 

PN-EN 1339:2005 

 

Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody 

badań. 

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do 

zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i 

metody badań. 

PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych 

nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań. 
 

 

 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych 



 


